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‡ÌÈƒÓ»È ˙Δ—̆…Ï¿—̆ ÌƒÈ«̄¿̂ƒÓ ıΔ̄Δ‡ Ï»Î¿Ã· ‰»Ï≈Ù¬‡ ¿ÍΔ—̆…Á Èƒ‰¿È«Â ÌƒÈ»Ó»—Ã̆«‰ Ï«Ú …Â„»È ˙Δ". שמות י' כ"א - כ"ב.

יהודה  ר'  נחמיה,  ור'  יהודה  רבי  ההוא,  החֹשך  היה  "מהיכן  ב'),  (י"ד  בשמו"ר   ‡˙È‡
אומר מחשך של מעלה..., ר' נחמיה אמר, מחשך של גיהנם, ...הוי אומר, חשך שבא על 

המצרים מתוך גיהנם היה".

'מהיכן היה החושך', מה  ÈÂ˘ להתבונן, מה מיוחד ב'מכת חושך' שדנו בזה התנאים, 
שלא מצינו לכאורה במכה אחרת, וכגון מהיכן היה הברד וכיוצ"ב.

[ÌÓ‡Â לגבי מכת ערוב מצינו במדרש שם (י"א ב'), ששאלו 'מהיכן בא עליהם', אבל 
העופות  היינו  עופות השמים,  ע"י  היה  הערוב  בפשיטות, האם  לכאורה  הכוונה  שם 
הטורפים, או ע"י חית הארץ, אבל גבי חושך, לכאורה מה שייך להקשות כן, והרי בין 
של  בעולמו  היא  בריאה  ודאי  ממשות,  בו  שהיה  החושך  ובין  האור,  העדר  היה  אם 

הקב"ה, שהביאה על המצריים, ומאי נפק"מ מהיכן הביא הקב"ה חושך זה].

'מכת חושך', מדוע ראה הקב"ה להעניש להמצריים  ‰Â‰ טעמים רבים מצינו בענין 
במכה זו, ומהי מטרת המכה הזאת, ומהו המסר שרצה הקב"ה ללמד את המצריים ע"י 
ה'חושך', והאם יש בזה איזה 'מידה כנגד מידה'. ועי' ב'כלי יקר' לעיל בפ' וארא (ז' ט') 

הטעם למכת חושך, וכן בשאר מפרשים ובמדרשים בזה.

ÌÏÂ‡Â כפי הנראה לפום ריהטא ברש"י כאן, משמע שבאמת בשונה משאר המכות, הרי 
שב'מכת חושך' לא היה טעם ומסר מיוחד כלפי מצרים, אלא שרק רצה הקב"ה להעלים 
מעיני המצריים איזה דברים, וממילא בגדר 'מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו', עשה 
כן הקב"ה תוך כדי שהוא מעניש את מצרים בעונש זה, שכן כתב רש"י לפרש, "ולמה 
הביא עליהם חושך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו 
בשלשת ימי אפלה, כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו. ועוד, 
שחפשו ישראל וראו את כליהם, וכשיצאו והיו שואלין מהן, והיו אומרים אין בידינו 

כלום, אומר לו, אני ראיתיו בביתך, ובמקום פלוני הוא".

‰Â‰ כבר עמדו בזה מפרשי רש"י, דלכאורה לא מצינו בשאר המכות שנתקשה רש"י 
זו,  "ולמה הביא עליהם...", ואילו כאן במכת חושך, מצא רש"י מקום לשאול שאלה 
ומשמע שבאמת לא היה במכה זו מסר מיוחד כלפי המצריים, שאם כן, ודאי לא היה 

מקום לשאלה 'למה הביא עליהם...', כפי שלא הקשה כן רש"י בשאר המכות.

ÔÎ‡Â יעוין בכלי יקר כאן, שעמד בדברי רש"י אלו, וכתב לבאר, דמה שהקשה רש"י, אין 
הקושיא כלפי עצם מטרת המכה, דודאי שהיה איזה מסר ומטרה מיוחדת בכך, אלא 
לחזור  לפרעה  בה האפשרות  ניתנה  חושך' שלא  'מכת  נשתנתה  במה  היא,  התמיהה 
הטעמים  רש"י  כתב  זה  ועל  המכות.  בשאר  שהיה  כפי  המכה,  כדי  תוך  בתשובה  בו 
האחרים, שהיה זה לצורך ישראל, אם לענין שיקברו את הרשעים שבישראל, או מצד 
ישראל שימנע  היו  צ"ל, שראויין  ולפי"ז  גדול'.  יצאו ברכוש  כן  'ואחרי  ההבטחה של 

הקב"ה מהמצריים פתח תשובה במכה זו.

Ê·Â‰ מבואר ג"כ כוונת המדרש הנ"ל, ששאלו 'מהיכן היה החושך', ולדעת ר' נחמיה היה 
זה הגהנום בעצמו, וזה מבואר להאמור, היות ובמכה זו נשלל מהמצריים האפשרות 
לחזור בתשובה בעוד המכה משמשת, והרי זה כאילו הם בגיהנם עצמו, ששם ננעלים 
שערי תשובה, ואין אפשרות לאדם לחזור בו מתוך הגיהנום, כך היה למצריים, שהיו 

כביכול בתוך הגיהנם עצמו, בכל זמן שימוש המכה, כך שלא יכלו לחזור בהם.

ופרעה  שהיות  מידה',  כנגד  'מידה  זו  במכה  שהיה  הטעם  גם  מובן  דממילא   ¯˘Ù‡Â
ועבדיו הקשו את ליבם מלחזור בהם ולשלוח את בנ"י, לכן הביאם הקב"ה למצב זה 
שאכן נשלל מהם האפשרות לחזור בהם, וע"י החושך לא רק שליבם נתקשה, אלא כל 
גופם נתקשה מלשנות את מקומו, ובזה הראה להם הקב"ה, שברצונו ובכוחו, יוכלו 
בנ"י לצאת ממצרים גם בלי רשותם ורצונם של המצריים, שאם ימשיכו להקשות את 
באין  ממצרים  לצאת  ישראל  יוכלו  וכך  כאבנים,  לדוממים  כולם  יהפכו  כאבן,  ליבם 

מפריע.

·Â‡È¯ נוסף מובא בשם מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, בספר דברי אגדה בפרשתינו, 
עוד  איתא  דהנה  חומר.  כמין  יחדיו  המדרש  דברי  עם  רש"י  דברי  יבוארו  בזה  אשר 
בשמו"ר (ה' י"ד), שבשעה שבאו משה ואהרן בתחילה לפני פרעה לבקש שיוציא את 
בנ"י ממצרים, כמובן התנגד לכך פרעה, והיה דורש וחוקר מה מעשיו של הקב"ה, כיצד 
הוא נראה, בחור או זקן וכו', והשיבוהו משה ואהרן, כי הקב"ה 'רואה ואינו נראה', 
אבל הוא ברא לכל הנמצאים, וקולו חוצב להבות אש וכו', כי אף שאינו נראה לעיניים, 
כל  (עיי"ש בארוכה  יתברך  כי הכל ממנו  כל מעשי הבריאה,  ע"י  להכירו  אבל אפשר 
הענין), אבל פרעה עמד בשלו, כיון שלגביו לא מספיק לשמוע, או להכיר את הקב"ה ע"י 
הבריאה, אלא רצונו להכיר את הקב"ה במו עיניו, ומתנגד הוא לכך שיש הנהגה כזו של 

'רואה ואינו נראה', ועל כן אמר פרעה (ה' ב') "מי ה' אשר אשמע בקלו...".

ËÓÏ¯‰ זו בדיוק באה 'מכת חושך', שכן ע"י שהיו המצריים בחושך, ראו שגם כאשר 
לא רואים בפועל בעיני בשר ודם, אעפ"כ יש הנהגה מעבר לחושך, היינו מעבר לעיני 
בשר ודם, וזה היה ניכר להם ע"י שהיו ישראל באים לביתם ומחפשים בכלי כסף וזהב, 
בן אדם בחושך מוחלט, שייך שיהא הנהגה  וא"כ בהכרח שגם במצב שכל  וכפרש"י, 

בעולם של 'רואה ואינו נראה', שכח זה ניתן לישראל בתוך החושך של מצרים.

לתועלת  היתה  המכה  מטרת  שכל  ריהטא  לפום  משמע  רש"י  שבדברי  שאף   ‡ˆÓÂ
עצם  את  בזה  יש  המצרים,  לבתי  ישראל  שבאו  גופא  זה  שע"י  באמת  אבל  ישראל, 

המטרה והמסר שקיבלו פרעה ועבדיו, שאכן יש הנהגה של 'רואה ואינו נראה'.

·ÛÒÂ לכך באו אותם הג' ימים האחרים שהיה בהם 'ממשות' של חושך, בחושך זה 
נתחזקה ההכרה אצל המצריים בדבר קיום ההנהגה שמעבר לעיני בשר ודם, וזה ע"פ 
המבואר במדרש הנ"ל, שמכה זו באה מהגיהנם עצמו, שבחושך מסוג זה, אע"פ שלא 
א'),  (ו'  ואיתא בברכות  ומרגישים,  רואים שום דבר, אבל את מלאכי החבלה רואים 
"תניא, אבא בנימין אומר, אלמלי נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריה יכולה לעמוד 
מפני המזיקין", וזה נתקיים אצל המצריים במכת חושך, שלמרות החושך הכבד, מ"מ 
ניתנה להם בתוך כך 'רשות' לראות את המזיקים, כפי שהם בגיהנם עצמו, והם היו 

מפחידים אותם כ"כ, עד שקפאו מרוב פחד נורא, ולא יכלו לזוז ממקומם.

Ô‡ÎÓ ואילך כבר לא היה ספק בידי המצריים בדבר ההנהגה של 'רואה ואינו נראה', 
שהרי הם עצמם הרגישו בבשרם, איך שבתוך החושך ניתן לראות דברים שלא רואים 
בעיני בשר ודם, ומכאן שבודאי בכל יום ובכל שעה, אף שבעיני בשר ודם אין רואים 

את הקב"ה בעצמו, מ"מ הנהגתו קיימת, והוא מנהיג לכל הברואים.
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נולדתי במקום מוגן,

לאחר תחילת החורבן.

מפינויי בשם זכיתי,

למרות שבקללה נתקללתי.

עיר עבורי נבנתה,

ובעל נערה נחלה.

שהרביץ  גאון  האי  פטירת  על  הכרוז 
ר'  את  תפש  לאלפים,  ויראה  תורה 
שיעור  למסור  בדרכו  בהיותו  ראובן 

לתלמידיו.

שלא  ראובן  ר'  משתדל  כלל  בדרך 
בהיות  השונות,  לכרזות  אוזן  להטות 
שאינו אץ לבטל מתלמודו, כל עוד אינו 
עצרו  הזאת  בפעם  אך  מחוייב,  מרגיש 
ידידו ר' שמעון, ושאלו, אם הוא נוסע 
ראובן  ר'  גם  שכן  דרבי',  ל'אשכבתיה 

למד תקופה מסויימת אצל האי גאון.

לאחר מחשבה קצרה השיבו ר' ראובן, 
אינני יכול, מכיון שאני שאּול לתלמידים, 
וברור כי לו שאלתי את האי גאון היה 

משיב לי 'שב ואל תעשה עדיף'.

מכת"ר  נשמט  וכי  שמעון,  ר'  השיבו 
"למאן  א',  י"ז  בכתובות  ערוך  תלמוד 

דמתני לית ליה שיעורא".

ראובן,  ר'  השיב  בעירי  זה  היה  אילו 
את  גם  לקחת  שוקל  הייתי  אז  כי 
כמדומה  אחרת,  בעיר  אך  התלמידים, 

שאיננו מחוייבים.

 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

פפי  "א"ר  ב') איתא,  (כ"ו  במגילה 
לבי  כנישתא  מבי  דרבא  משמיה 
בית  מביהכ"נ  [לעשות  שרי  רבנן 
לבי  רבנן  מבי  מותר]  המדרש 
משמיה  פפא  ורב  אסיר,  כנישתא 

דרבא מתני איפכא".
לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

בד"ת  להשיב  עצר  מי  תדע  [ואם 
אבידותיו,  אחרי  חיפושים  באמצע 

תגלה מיהו].

‡ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ בעולם 
מוגן גם כיום מנזקי 

בעל חי מסויים.

בכמה דוכתי מצינו, שיש הפרש בין 'הסתכלות', ל'ראיה בעלמא' (עי' מג"א רכ"ה סק"כ, ועוד).

.‰Ê „ÂÒÈÎ ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÔÎÈ‰

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת: הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ ”אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
 ,ÛÈÂÊÓ ÛÒÎ· ÌÂÏ˘  ̇ÈÂ‚ ÏÚÂÙÏ ˙˙Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ˙ÂÚË'Â ,‰ÚË˘ ÂÓÎ ‰Ê È¯‰ ˜„· ‡Ï Ì‡Â ,ÂÓˆÚ· ˜Â„·Ï Â„È·Â ÏÈ‡Â‰
 ,Ì"ÂÎÚ Ï˘ Â˙Ú„ ˙·È‚ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒ‡ ‰Ê ‡ÓÏÈ„ Â‡ ,'˙¯˙ÂÓ Ì"ÂÎÚ

.Ì"ÂÎÚ ÏÊ‚Î ·È˘Á ÂÏÈÙ‡ Â‡
מוכרין  אין  אמרו  דברים  ב'  "ומפני  א',  צ"ד  בחולין  איתא  א] 
נבילות וטריפות לעכו"ם, אחד מפני שמתעהו [פרש"י "גונב דעתו", 
שהוא חושב שהיא שחוטה], ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל", 
ע"ש בכל הסוגיא, וחזינן דטעמא דגניבת דעת הוא העיקר שמובא 
ראשון, אלא שמלבד זה יש לחוש דשמא יחזור וימכרנה לישראל, 

והוא גם טעם לאסור.
ב] ויש להסתפק אם גניבת דעת בגוי, הוא איסור בעצם, דהיינו 
בעצם  איסור  או שאין  דעתו,  גניבת  כך  עכו"ם אסור,  שגזל  דכמו 
אלא מצד חשש חילול ה', וברמב"ם פ"ז מגניבה ה"ח, משמע דהוא 
נ') ד'וִחַשב עם קונהו',  דין בדיני חו"מ, הנלמד מקרא (ויקרא כ"ה 

ע"ש.
להטעותו  כגון  עכו"ם,  "טעות  כתב,  שמ"ח  סי'  בחו"מ  והרמ"א 
דליכא  לו,  יודע  שלא  ובלבד  מותר,  הלואתו  להפקיע  או  בחשבון 
שרי".  מעצמו  טעה  אם  אלא  להטעותו,  דאסור  וי"א  השם,  חילול 
וכתב בסמ"ע סק"ו, "וי"א דאסור להטעותו, ולמדו זה מדאסרו אפילו 
גניבת דעת עכו"ם" [מ"ש 'אפילו', הכוונה דגניבת דעת הוא אפילו 

כשאין מפסידו כלום, וכ"ש כשמטעהו בחשבון ממון דמפסיד לו].
חסר  שוקל  או  "המודד  ס"א,  רל"א  סי'  חו"מ  בשו"ע  גם  ומצינו 
לחבירו, או אפילו לגוי עובד אלילים, עובר בלאו דלא תעשו עול 

במדה ובמשקל ובמשורה", ומבואר דיש בו איסור בעצם.
הוא  דעול במשקל  ג', מבאר דמשום  אות  הגולה שם  ובבאר  ג] 
"וראיתי  וכותב,  ומוסיף  אסור,  עכו"ם  וגזל  ב')  ס"א  (כבב"מ  כגזל 
במעשה  (פט"ו),  תנדב"א  בשם  תק"ד,  סוס"י  צו  בפרשת  בילקוט 
לו,  לגוי במדידת התמרים שמכר  עְולה  לו, שעשה  באחד, שסיפר 
ונשפך השמן, ואמרתי,  ונקרע הכד  ואח"כ קנה בכל המעות שמן, 
ברוך המקום שאין לפניו משוא פנים, הכתוב אומר (ויקרא י"ט י"ג) 

לא תעשוק את רעך ולא תגזול, וגזל הגוי גזל".
עול  אדם  יעשה  "אל  סי' תתרע"ד, שכתב,  בס"ח  מבואר  וכעי"ז 
אפילו לנכרי, ואלו דברים מורידים את האדם ואין הצלחה בנכסיו, 

ואם השעה עומדת לו, יהיו נפרעין מזרעו"1.
ד] והנה המטעה את הגוי ונותן לו כסף שאינו כסף אמיתי, אלא 
מטבע מזויף, ה"ז מטעהו וגוזלו2, ואינו דומה לעובדא דשמואל בפ' 
וסבר הגוי שהוא  זהב  ב', שקנה מגוי מזרק של  בתרא דב"ק קי"ג 
נחושת, דשם מבאר היש"ש בסי' כ', דזה היה כמו הפקעת הלוואתו, 
כי המקח עצמו עשה קודם במשיכה, משא"כ להטעותו בשעת קנין 
אסור. וביותר, ששם לא היה מקום לחשוש שיגלה הגוי שהערימו 
עליו, שהרי המזרק כבר היה אצל שמואל, משא"כ כשמקבל הגוי 
מטבע מזויף בחזקת שהוא אמיתי, וקרוב הדבר שיתגלה שהערימו 

עליו, זה ודאי אסור3.
שכר  תעשוק  לא  משום  גם  כאן  יש  אצלו,  פועל  שהגוי  ובאופן 

שכיר4 (עי' בזית רענן על הילקוט פ' צו, רמז תק"ד).
זה,  בענין  הגולה במשנה אזהרה  חזי מה ששנה הבאר  ופוק  ה] 
הגם שטעה  גוי,  דטעות  ה', אחרי שכותב שם  אות  בחו"מ שמ"ח 
מעצמו בחשבון, יש ענין להחזיר לו כמ"ש בחו"מ רס"י רס"ו, שאם 
וידעו  לגוי לקדש את השם, כדי שיפארו לישראל  החזיר האבידה 
שהם בעלי אמונה, ה"ז משובח5, כותב עוד, "ואני כותב זאת לדורות, 
שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו הגוי, ולא הצליחו, 
וירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה, וכמ"ש בס"ח סי' 
תתרע"ד, ורבים אשר קידשו ה' והחזירו טעויות הגוים בדבר חשוב, 

גדלו והעשירו והצליחו, והניחו יתרם לעולליהם".
הלוי  שבט  בעל  הגדול  הגאון  של  הטהור  בלשונו  לסיים  וכדאי 
שליט"א, בהסכמה לס' ובחרת בחיים (להגרחי"ד וויס שליט"א, דיין 
באנטוורפן)6, "ראיתי ספרו הזעיר, ורב מאד באיכות, ובחרת בחיים, 
סימן  וכל  עולם...  ברומה של  עומדים  רבים  דברים  בתוכו  שכולל 
 ˙Â¯ÂÓÁ·˘ ˙Â¯ÂÓÁ בפני עצמו חיים הם להנזהרים בהם, ויש בהם
כמו גניבת עכו"ם וכיו"ב, שהרבה חילול ש"ש גרמא דדין... וזכות 

הרבים יהיה תלוי בו...".

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÏÚ ÏÁÓ˘ ·‡‰ Â¯Ó‡˘ ‰Ó"„ ,‚"Ú˜˙ 'ÈÒ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· Î"˘Ó ÌÚ

."·ÈÈÁ ,ÌÈÓ˘ ÈÈ„Ó Ï·‡ ,Ì„‡ ÈÈ„Ó ,ÏÂÁÓ Â„Â·Î Â„Â·Î
המדובר הוא ברבה בר רב הונא, כדאי' בקידושין ל"ב א', "וכי הא 
דרבה בר ר"ה, דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה, אמר, איזיל 
איחזי אי רתח אי לא רתח, ודלמא רתח7 וקעבר אלפני עור לא תתן 
ליקריה,  ליה  "דמחיל  וכתבו התוס',  ליקריה...".  ליה  דמחיל  מכשול, 
וצ"ל שהודיעו קודם לכן8, שלא יהא כמו נתכוין לאכול [בשר] חזיר 
ועלה בידו בשר טלה, דאמר לקמן בפ' בתרא (פ"א ב') שצריך מחילה 
ומאי  וכפרה,  מחילה  צריך  אכתי  חסידים,  בס'  ולפמש"כ  וכפרה". 

אהני.
וב'ברית עולם' להגאון חיד"א על ה'ספר חסידים' סי' קנ"ב, כתב, 
"אפשר לחלק, דדברים קלים וכיוצא, כבודו מחול לגמרי, ובהכי ניחא 
ההוא דר"ה קרע שיראי דמסיק דקדים ומחיל ליקריה, ואי חייב בדיני 
שמים, אף דמחיל מייתי ליה לידי חיוב שמים, אלא דבדברים קלים, 
אף  מחול  וכבודו  לגמרי,  מותר  בכבודו,  יקל  שבנו  גרמא  שהוא  או 

בדיני שמים"9.
נ"ג  מי שחינכו לחזר אחרי כוס של ברכה, כדאי' בברכות   :ÊÓ¯‰Â
ב', "א"ל רב לחייא בריה, ברי חטוף ובריך, וכן אמר ר"ה לרבה בריה, 
ובריך", פרש"י "כשמושיטין כוס של ברכה הוי מחזר שיתנהו  חטוף 

לך ותברך".

תשובה ל"מבין חידות"
 ˙·˘Á ‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÚ ˙Î‰ Ì‚˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ˙·˘Á ‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÚ ˙Î‰„ ,¯‡Â·Ó '‡ 'Á ˙ÂÎÓ·˘ Ì‚‰ ,‰ÂˆÓ

.‰ÂˆÓ ¯˘Î‰ ˜¯
המדובר הוא בהכנת עצים לצורך בישול מאכלי שבת, דבקידושין 
מ"א א' קאמר "מצוה בו יותר מבשלוחו", על הא דרב ספרא מחריך 
רישא ורבא מלח שיבוטא, ובשבת קי"ט א' מייתי הש"ס עוד, "רבה 
שהיו  ה"ו,  משבת  פ"ל  ברמב"ם  ומבואר  ציבי...",  מצלחי  יוסף  ורב 

מפצלים העצים לבשל בהן (וע"ש בהג"מ אות ד').
ה'  מערכת  זצ"ל10  ליפשיץ  שבתי  מהג"ר  שושנים'  'לקוטי  ובספר 
אות ט' כתב, "אמרתי להעיר, מה שצ"ע לי בענין הכשר מצוה דקיי"ל 
דחשוב כמו המצוה עצמה, כמ"ש הט"ז באו"ח סי' תרע"ג בשם תרומת 
הדשן, ע"ש, והנה בהא דקיי"ל מצוה בו יותר מבשלוחו, גם בענין זה 
הדין כן, דמצוה בו יותר מבשלוחו, וראיה לזה, דהרי אמרו בריש פ"ב 
דמס' קדושין, רבא מלח שבוטא, ור"ס מחריך רישא וכו', ובוודאי אין 
ור"י מצלחי  זה רק הכשר מצוה, ובשבת קי"ט ע"א אמרו שם, רבה 
יותר  בו  דגם בהכשר מצות אמרינן מצוה  זה ראיה  ציבי ע"ש, מכל 

משלוחו, ועכ"פ חשוב מצוה.
וצ"ע לי ע"ז, ממה דאמרו במס' מכות ד' י"ח ע"א, א"ל ההוא מרבנן 
דסוכה  עצים  מחטבת  דלמא  דרשות,  עצים  דמחטבת  ממאי  לרבא, 
ודמערכה, ואפ"ה אמר רחמנא ליגלו, א"ל כיון דאם מצא חטוב לאו 
זה  חשוב  יהיה  לא  למה  וקשה  ע"ש,  מצוה,  לאו  נמי  השתא  מצוה, 

מצוה כמו החוטב עצים לשם שבת".
ולכאו' י"ל דשאני גבי שבת דיש גם מצות 'כבוד שבת' בחפצא של 
(ועי' ביצה ב' ב'), ועצם ההתעסקות בהכשר הוי נמי מצוה,  ההכנה 
משא"כ שאר מצות כה"ג, דאע"פ שא"א לקיימם מבלי שתקדם להם 

הכנה, מ"מ ההכנה לא הוי אלא הכשר מצוה.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ˘"ÈÈÚ ,'‡ ·"Ù)  ·"·· ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁ˘ ‰Ó· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÁÈÏ˘·  ,(‰"‰  ‡"Ù  ÌÈ¯ÂÎÈ·  ÈÓÏ˘Â¯È·Â  ,Ì˘  ¯"‡˘·Â  ,„Ú  ‰"„Â˙·
 ,'...È˙‡·‰ ‰‰' ‡Â¯˜Ï ÌÈÏÚ·‰ ÔÈÏÂÎÈ Ì‡ ,ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÌÈ¯ÂÎÈ· ‡È·‰˘

.‰Ê ÔÈ„· ÚÈ¯Î‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ Ô˙È ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÔÎÈ‰
ה'  אני  כי  בזאת תדע  ה'  "כה אמר  י"ז),  (ז'  בפרשתינו  נאמר  הנה 
הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם", 
ואיתא בסנהדרין (צ"ט ב'), "אמר רבי אבהו, כל המַעשה את חבירו 

לדבר מצוה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, שנאמר (בשלח י"ז ה'), 
הכהו,  והלא אהרן  הכהו,  וכי משה  היאר,  בו את  הכית  ומטך אשר 
אלא לומר לך, כל המעשה את חבירו לדבר מצוה, מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאה".
מבואר, שבאמת לא משה רבינו הכה את היאור, אלא אהרן היה 
רבינו,  למשה  הדבר  מייחס  שהכתוב  רק  להכותו,  ה'  מאת  השליח 

ללמדינו שנחשב הדבר למצוה להמשלח עצמו.
עליו  ד'מעלה  קרא  מהך  למדנו  דאמנם  להתבונן,  יש  עדיין  אולם 
דפ' בשלח, שהקב"ה  דוקא במקרא  זהו  כאילו עשאה', אבל  הכתוב 
כיון  בו...', שמתייחס הדבר למשה,  'ומטך אשר הכית  אומר בעצמו 
שמעלה עליו הכתוב כאילו עשה בעצמו, אבל במקרא שבפרשתינו, 
'הנה  שיאמר  יתכן  כיצד  בעצמו,  הדברים  את  אומר  רבינו  שמשה 
מכה  הוא  שיהא  ח"ו,  כשיקרא  הדבר  מחזי  לכאורה  והלא  אנכי...', 

במטה, בשעה שאהרן הוא זה שיהא מכה בו בפועל11.
ויעוין ב'צפנת פענח' עה"ת כאן, שמתוך כך הוכיח כשיטת הרשב"ם 
הנ"ל (פ"א ב', ד"ה ולקחת), לענין ביכורים, דמבואר בגמ' שם, דבאופן 
שהבעלים ליקטו את הפירות, והשליח הביאם לירושלים, או להיפך, 
'לקיחה  דבעינן  מכיון  ביכורים,  מקרא  לקרוא  הבעלים  יכולים  אין 
והבאה באדם אחד', אבל היכא שהשליח גם ליקט את הפירות וגם 
הביאם לירושלים, בזה שפיר יכולים הבעלים לקרות, דאף שלא הם 
לקטו את הפירות והביאום, מ"מ כיון שהלקיחה וההבאה נעשו ע"י 
'אדם אחד', א"כ מה בכך שלא נעשה הכל ע"י הבעלים, הלא קיי"ל 
'הנה  לומר  הבעלים  יכולים  שפיר  וא"כ  כמותו',  אדם  של  ד'שלוחו 
הבאתי את ראשית פרי האדמה...', שהרי נחשב כאילו שהם בעצמם 

הביאום לירושלים.
וכענין זה מוכח ממקרא הנ"ל, דאף שמשה רבינו לא הכה בעצמו 
במטה, אלא אהרן הכה בו, אעפ"כ לא חשש משה לומר 'הנה אנכי 
מכה...', מכיון ששלוחו של אדם כמותו, עד כדי כך שיוכל גם להוציא 
מפיו להדיא שהוא זה שעושה הדבר, וזה מובן ע"פ שיטת הרשב"ם, 
דאף לענין מקרא ביכורים אין בית מיחוש במה שאומרים הבעלים 
'הנה הבאתי' אף באופן שנעשה הכל ע"י שליח, כיון שנחשב שהם 

הביאום בעצמם.
אבל התוס' (שם) פליגי (ע"פ הירושלמי הנ"ל), וס"ל שאין הבעלים 
ולפי"ז  כמותו12,  'הנה הבאתי...', אף ששלוחו של אדם  לומר  יכולין 

הדרא קושיין לכאורה, דכיצד בפרשתינו אמר משה 'הנה אנכי...'.
שתחילת  הנ"ל,  הפסוק  לשון  בעיקר  להתבונן  יש  זה  מלבד  והנה 
דברי הפסוק, שמדבר משה רבינו בשם ה', 'כה אמר ה' בזאת תדע...', 
וא"כ כיצד מתפרש המשך הפסוק "הנה אנכי מכה במטה אשר בידי...", 
שזה מתייחס כלפי משה שיהא מכה במטה, וא"כ היה צריך הכתוב 
שליח  הוא  והיינו שמשה  במטה...',  מכה  ה'  שליח  אנכי  'הנה  לומר 
לפנינו משמע  כפי הנאמר  לומר לאהרן להכות, אבל  ה' להכות, או 
לכאורה שהקב"ה הוא זה שכביכול יהא מכה במטה (ועי' ברבינו בחיי 

דלקמן).
ואכן כבר עמד בזה באבן עזרא כאן, וכתב, "כה, השליח ידבר על 
פי השולח, ואמר דרך קצרה, כי תחסר מלת שלוחו, וככה, הנה אנכי, 

שלוחו, מכה במטה אשר בידי".
מבואר, שמפני שדרך הכתוב לקצר הלשון, לכן נאמר רק 'הנה אנכי', 
מכה...',  אנכי  'הנה  אמר  לא  באמת  ומשה  שיתכן  לכאורה,  ומשמע 

אלא 'הנה אנכי שליח ה' מכה במטה...', ורק שהמקרא קיצר הלשון.
ולפי"ז יתכן ונוכל ליישב שיטת התוס' הנ"ל, שבאמת גם בביכורים 
אם אין הבעלים מביאים בעצמם, אף שנעשה הכל ע"י שליח אחד 
וכדין, אבל אינם יכולים לומר 'הנה הבאתי', דכמו"כ גבי משה רבינו, 
הגם שהכתוב קיצר הלשון ואמר 'הנה אנכי', זהו מפני שדרך הכתוב 
לקצר הלשון, אבל אין ללמוד מכך לענין מקרא ביכורים, דבזה דקדקו 
חז"ל שיאמרו הבעלים הדברים כהווייתם, וכענין דמבואר בגמ' שם, 
"א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, מכדי פסוקי נינהו, ליקרי. 

א"ל, משום דמחזי כשיקרא". 
ועוד עי' באבן עזרא שם שכתב, "ואמר 'אשר בידי', ואף על פי שביד 
אהרן היה, כי שניהם שוים ומשתתפים באות", ולכאורה זהו תירוץ 
נוסף גם לענין 'הנה אנכי', דאף שלא היה זה משה אלא אהרן, מ"מ 
שנמצא  מה  לכן  המופת,  בקיום  בהשתתפותם  שוים  ששניהם  כיון 
מה  לענין  גם  ולכן  משה,  ביד  הוא  כאילו  נחשב  אהרן,  ביד  המטה 
שאמר 'הנה אנכי', מתייחס ג"כ בשוה לשניהם. אלא שלפי"ז גם לענין 
ביכורים שנעשה הכל ע"י שליח, יוכלו הבעלים לומר 'הנה הבאתי...'.
אבל למש"כ האב"ע בתחילה, ניחא, שהכתוב קיצר הלשון, ובאמת 

1. בכתובות ס"ו ב' בעובדא דריב"ז ובת נקדימון בן גוריון איתא, "אמר 
כדין  לא  רבי,  לו,  אמרה  הלך,  להיכן  אביך  בית  של  ממון  בתי,  לה, 
היו מושלין משל  כך  ["ולא  בירושלים מלח ממון חסר  מתלין מתלא 
בירושלים, הרוצה למלוח ממונו, כלומר, לגרום לו שיתקיים, ימסרנו 
לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו" - רש"י], וכו', ונקדימון בן גוריון לא 
עבד צדקה וכו', איבעית אימא לכבודו הוא דעבד...". וכתב המהרש"א, 
"ורבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם שלא באמונה, ובחילול השם, 
כגזילת עכו"ם, ואח"כ מתנדבים מאותו ממון להיות להם כבוד בכל 
ואין  ותפארת,  שם  להם  להיות  שבירך'  'מי  ברכת  להם  ולתת  שנה, 
זה אלא מצוה הבאה בעבירה, ואין לעושר הזה מלח וקיום, כדאמר 

הכא".
ישראל לעמים' שנדפס בסו"ס  בין  'קיצור הלכות  וראה בקונטרס   .2
פ"ב הערה  (להרה"ג מהר"צ שפיץ שליט"א),  ב"ק  על  משפטי התורה 

.13
ישראל  מגזל  הגוי חמור  שגזל  "וידוע  כותב,  גזל,  ערך  יועץ  בפלא   .3
ונהי דקיי"ל טעות העכו"ם  שנלוה עמו גם עון חלול השם החמור... 
מותר, אבל אסור להטעותו... או ליתן לו מעות מזויפות, ולומר לו שהן 

יפות, או לערבם עם טובים וכדומה, הכל אסור וגזל גמור מקרי".
4. וראה בקונט' 'בין ישראל לעמים' הנ"ל.

ה"ה,  דב"מ  פ"ב  בירושלמי  המובא  שטח  בן  דר"ש  עובדא  ידוע   .5
שהחזיר אבידה לישמעאלי וגרם לקידוש ה', ע"ש.

זה  שמכשול  לידע  המחנך  "ועל  שכותב  י"ד,  בעמ'  שם  ויעויין   .6
קאר"ט,  בקרעדי"ט  ואח"כ  בטעלעפאן,  מערים  דבתחלה  מתחיל... 
ולכשיגדל, בסיפוקי המדינה וכו', עד שנתפס בחמורות... כגון בחפצים 
להזהיר  המחנכים  על  כן  על  הערמות...  שאר  או  ומזוייפים,  גנובים 
להתרחק מכל סרך הערמה ומאפס קצהו, אך צריך הוא לקיים בעצמו... 
קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים... ובודאי כאשר הנערים ישמעו, או 
יראו, או יבינו, שהמחנך או המלמד בעצמו, מורה היתר לעצמו בגניבת 
עכו"ם וטעותו, האם ירצה שהתלמיד ישמע בקולו להיזהר ולהימנע 

מדרכים אלו".
7. פרש"י, "ודלמא רתח, ואומר לאבוה מידי בריתחיה", וצ"ע דגם אם 
בלב  דאפילו  ועוד  לכעוס,  דאסור  נפיק  לא  חטא  מכלל  בלבו,  ירתח 

אסור לבזות אביו ואמו.
8. וכתב בהגהות מהריעב"ץ, "ואפ"ה הויא בדיקה למידע אי רתחנא 

הוא, משום דבשעת ריתחיה קעבד כדמסיק".
9. וע"ע בשו"ת דברי יציב ליקוטים סי' ע"ו.

10. במכתב לנכדו, כותב עליו בעל 'דעת סופר', "הגה"צ... שהיה רבות 
בשנים רב דק"ק אורשיוא, והמפורסם אי"צ ראיה". ובעל 'שיח יצחק' 

כותב, "ולאשר גודל ידידות היתה בינינו להבחל"ח עם הגה"צ חסידא 
ופרישא המתמיד הגדול זלה"ה, והרבה הרבה שעשענו בהלכות".

11. והראיה לדבר, שהפסוק היה לכאורה צריך לומר בענין אחר, משום 
שאם אכן גם בפרשתינו יתפרש מטעם שמעלה עליו הכתוב וכו', א"כ 
למה באמת לא למדו בסנהדרין שם מפסוק זה שבפרשתינו, שמשה 
מ"מ  אהרן,  ע"י  שהיה  דאף  בידי',  אשר  במטה  מכה  אנכי  'הנה  אמר 
וכו', ומדוע הוצרכו להביא ממקרא המאוחר  הא מעלה עליו הכתוב 
ללמוד  אין  באמת  שבפרשתינו  משום  הטעם  ודאי  אלא  בשלח.  בפ' 
כן, כיון שהדברים נאמרו בפי משה בעצמו, ומזה אין לדקדק שמעלה 

עליו הכתוב וכו'.
ובזה מובן מה שהקשו המפרשים דוקא כאן, שלכאורה אהרן הכה ולא 
ובפי' הטור דלהלן, דזהו משום שדוקא בפ' בשלח  משה, עי' באב"ע 
שהקב"ה אומר זאת כלפי משה, ניחא, אבל כאן שמשה אומר זאת על 
עצמו, לא שייך לפרש הדברים מצד מעלה עליו הכתוב וכו'. ולפירוש 
הטור דלהלן ניחא טפי, שאכן בפרשתינו כוונת הכתוב שכך היה אהרן 

מליץ את הדברים לפני פרעה, ולא שכך היו דברי משה בעצמו.
ועי' להנצי"ב בהעמק דבר כאן מש"כ בזה.

לפרשב"ם,  והקשו  כהתוס',  דס"ל  שם  ב"ב  ורשב"א  ברמב"ן  ועי'   .12
דאם שייך בזה דינא ד'שלוחו של אדם כמותו', א"כ גם בנעשה בשני 
בני אדם נימא שנחשב כנעשה באדם אחד, שהרי שלוחו כמותו, ומה 
הרשב"ם,  שיטת  שביאר  שם  בריטב"א  ועי'  כולה.  לי  מה  פלגא  לי 
דגזירת הכתוב היא שיהא נעשה הכל באדם אחד, לא שנא שליח ל"ש 

בעלים, אבל בשני בני אדם לא.
13. ועי' כיוצ"ב ברבינו בחיי כאן, שכתב, "הנה אנכי, בגזרתי", והוא 
כמו הנאמר בפרשתינו (ו' ח') "והבאתי אתכם אל הארץ", דאף שהוא 
ע"י שליח, מ"מ פשוט דאין ללמוד מכאן לענין שליחות בשר ודם, שכל 
שליחות שבעולם הכל בכחו ובגזירתו. ואמנם יל"ע המשך דברי הפסוק 

'במטה אשר בידי'.
14. בעיקר הדבר אם ברכת הלבנה הוי מ"ע שהז"ג, עי' משכ"ת בזה 
בזה  ויש  דסדרא',  ל'מעניינא  בתשובה  נצו"י תש"ע,  לפ'  קל"ז  בגליון 

אריכות באחרונים, ואכמ"ל.
חנוכה,  נר  לענין  והמהדרין),  ד"ה  ב',  כ"א  (שבת  החת"ס  וכ"כ   .15
"ונלפע"ד בתחלה כשתקנו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחוץ, ונמצאו 
בישראל מהדרין שיצאו לחוץ, והדליקו בעצמם נוסף על הדלקת של 
בעל הבית, אז לא נמצא שום אשה שתהיה מהמהדרים, כי אין כבודה 

לצאת בחוץ בר"ה לעתותי ערב, ולהדליק בין האנשים..."
'אין צריכין לקיימה',  וכן משמע בלשון המ"ב הנ"ל, שכתב שרק   .16

אבל לא שיש קפידא בדבר.

שושן  איתן  (להר'  הלבנה  ברכת  על  איתן'  'ברכת  בספר  ועי'   .17
שליט"א), סי' ב' סט"ז, ובהערה שם בארוכה עוד טעמים ומ"מ בזה.

י'),  מ"ו  (בראשית  טוב  בשכל  דאיתא  נמואל,  בענין  מצאנו  עוד   .18
שימואל - נמואל בן שמעון, נקרא ע"ש "ימול את לבבו ליראתו".

עוד מצאתי, שאף מלאך נקרא בשם זה, וזאת מדברי ה'סדר ר' עמרם 
יחידי  אדם  "כשיוצא  אדם),  כשיוצא  ד"ה  ובקשות,  (ברכות  גאון' 
בלילה, אומר, מימיני קל, ומשמאלי עוזיאל, ומלפני נמואל, ומאחורי 

שעשואל, שכינת קל על ראשי, הצילני ה' מפגע רע ומשטן רע".
19. ובענין בנות איוב מה עלה בגורלן, שהרי אף הם היו יושבות עם 
הבנים שמתו, ובפסוק לא נכתב אודות מה שאירע להם, אלא רק על 
בניו שמתו. כתב רש"י שודאי שאף הבנות מתו, רק אין צריך להזכירן. 
כח  תשושי  המה  והנקבות  היות  שמתו,  דכ"ש  ביאר,  דוד  ובמצודת 

ביותר.
שפחת  שהיתה  שכם,  מעיר  הכנענית'  מ'ּבּוָנה  נולד  שאול  ואילו   .20
דינה, ששמעון שבּה אותה שם במלחמה, כדאיתא בספר הישר שם, 
"ותהי בונה לפני דינה ותשרת אותה ויבא אליה שמעון ותלד לו את 

שאול". 
ולכך נקרא 'בן הכנענית', שאמו היתה מעיר שכם שבארץ כנען. ואילו 

שאר בני שמעון היו מדינה, שהיתה מישראל.
21. ועי' בטעמא דקרא, בפ' וישלח (ד"ה בספרי), שביאר היטב כיצד 
ששמעון  אע"פ  בזנות,  שנכשל  כזמרי  בן  יצא  משמעון  שדוקא  יתכן 
עצמו היה זה שקינא יחד עם לוי על מעשה זנות של שכם, ואצל לוי 
באמת לא מצינו שנכשל בזרעו, ואדרבה הם תמיד היו הקנאים בכל 
דור דור, וכפי שהיה בעגל וכו', וכן פינחס עצמו שקינא לזמרי, היה 

מזרע לוי.
מצינו שנשא  מ"מ  לשכם,  לפי שלמרות שקינא שמעון  לבאר,  וכתב 
שמעון את 'בונה' הכנענית, שזה היה מתוך מה שקינא לשכם, שמצא 
מן  בידו  ונדבק  והואיל  שכם,  בני  כל  את  להרוג  שבא  בשעה  אותה 
החרם, וסו"ס יצא לו לשמעון הנאה מכל הענין דשכם, לפיכך נולד לו 

ממנה זמרי, שהוא שאול בן הכנענית, וכנ"ל.
ואף די"ל שעשה כן שמעון כענין שהתירה התורה 'יפת תואר' בשעת 
המלחמה, ועי' ברש"י דברים כ"א י', דבמלחמת הרשות הכתוב מדבר, 
וה"נ היה מלחמת הרשות (שהרי לא היה זה מלחמת מצוה של כיבוש 
הארץ), וכמו"כ ההיתר הוא גם לענין 'כנענית', וכפי שהביא רש"י שם, 
מ"מ מהא גופא מתבאר היטב היאך יצא לו לשמעון בן כזמרי, שהרי 
בפרשת יפת תואר שם מפורש להדיא 'הבטחה' זו, וכפי שהביא רש"י 
הקב"ה  אין  שאם  הרע,  יצר  כנגד  אלא  תורה  דברה  "לא  (י"א),  שם 
מתירה, ישאנה באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, שנאמר 



לענין מקרא ביכורים וכיוצ"ב שיש דין קריאה, וגם שלא יהא מחזי 
כשיקרא, אין שייך להשתמש בלשון קצר.

ואמנם עי' בפירוש הטור עה"ת, שהביא דברי הראב"ע אלו, והוסיף 
הדברים  ומליץ  המדבר  אהרן  כי  קשה,  שאינו  לי  "ונראה  עליהם, 
לפרעה", והיינו שיתכן וכל עיקר דברי הפסוק הם מדברי אהרן, ולא 
מדברי משה, ואף שנאמרו הדברים מפי ה' למשה, אבל משה אמר כן 

לאהרן שיאמר את הדברים לפרעה.
כיון שבאמת משה  ביכורים,  לענין  ראיה  כלל  ניחא, שאין  ולפי"ז 
רבינו לא אמר את הדברים, אלא אהרן עצמו אמר כן, ושפיר קאמר 

'הנה אנכי מכה...', שהרי באמת הוא עצמו היה השליח שעשה כן.
ועי' גם בצפנת פענח שם, מה שכתב לדחות הראיה מטעם אחר, 
שעשה  זה  הוא  אהרן  שאמנם  כאן,  דבר  בהעמק  בנצי"ב  גם  וכעי"ז 
ההכאה בפועל, ובכל מימי מצרים, אבל עדיין לא נהפכו המים לדם 
ממש, אלא ל'מראה דם', אבל ע"י מטה משה נהפכו ממש לדם, ולא 
דברי  שאין  ונמצא  ובעצמו.  בכבודו  ה'  ע"י  אלא  הכאה,  מעשה  ע"י 
הפסוק בפרשתינו מתייחסים כלל למשה רבינו בעצמו13, ולא לאהרן, 

וממילא שאין ראיה לענין ביכורים.

 

תשובה ל"מענינא דירחא"
 ,Á"¯Ï ˙ÎÈÈ˘‰ ,‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ (Ô·¯„) ‰ÂˆÓ ÂÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 Ì‰·  Â‚‰  ,‚"Ê‰˘  ‰˘Ú  ˙ÂÂˆÓ  ‰·¯‰˘ Ù"Ú‡  ,ÌÈ˘‰  ‰·  Â‚‰  ‡Ï

.Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÎ¯·Ó Û‡Â ,ÌÈ˘‰
המדובר הוא ב'ברכת הלבנה', שלא נהגו בזה הנשים, אע"פ שגם 
היא בכלל מ"ע שהזמן גרמא14, ובעלמא נהגו הנשים לקיים הרבה מ"ע 
שהז"ג, וכמש"כ המ"ב בסי' תכ"ו סק"א בשם המג"א והשל"ה, "ונשים 
פטורות מלקדש הלבנה, דהוי מ"ע שהזמן גרמא, ואף דכל מ"ע שהזמן 
גרמא נוהגות הנשים שמקיימות ומברכות עליהן, מ"מ מצוה זו אין 

צריכין לקיימה, משום דהם גרמו פגם הלבנה". 
ישנם טעמים רבים נוספים לכך, ועי' בהג' ישועות יעקב בסי' תכ"ו 

סק"א מש"כ הטעם בזה, ובעוד אחרונים.
סי'  (ח"א  חיים  שלמת  בשו"ת  זצ"ל  זוננפלד  להגרי"ח  יעוין  ואכן 
ביציאה  הוא  שקיומה  מצוה  שכל  חנוכה,  נר  לענין  שכתב  צ"ח), 
"ולענ"ד  והוסיף שם,  'כל כבודה בת מלך פנימה'15,  לחוץ, שייך בזה 
היינו טעמא שלא נהגו לקיים קידוש לבנה, הגם שכתבו בזה טעמים 
שונים. ולענ"ד גם היינו טעמא לענין קידוש החמה שלא ראינו נוהגים 

הנשים".
ואולם עי' סנהדרין (מ"ב א'), "אמר ליה, האי נשי דידן נמי מברכי", 
משמע שנהגו הנשים גם בברכת הלבנה. ואכן במג"א (ריש סי' תכ"ו) 
'נשים', אלא לישנא בעלמא נקט. ובמחצית  כתב, דשמא לאו דוקא 

השקל שם כתב, דשמא הכוונה לעמי הארצות.
ועמי  "ונשים  שכתב,  הרואה),  (ד"ה  שם  במאירי  דיעוין  איברא 
הארץ שאין יודעין לברך, מברכין בא"י אמ"ה מחדש חדשים", והיינו 
הנשים  שגם  ליה  פשיטא  מיהא  אבל  הברכה,  בנוסח  שמקצרים 

מברכות.
ומטעם זה כתב בכף החיים (תכ"ו סק"א), "וע"כ נראה כיון דבש"ס 
לצאת,  ולכוין  מאחרים  הברכה  לשמוע  להם  יש  דמברכין,  משמע 
'ברוך מחדש חדשים', כנזכר בש"ס, דזו ברכת הנשים,  או לומר רק 
ואפשר דגם השל"ה יודה לזה, דלא שיש קפידא, כי אם בנוסח הברכה 

הארוכה של אנשים, אבל בזה אין קפידא"16.
ועי' כמו"כ במהרש"א בח"א בסנהדרין שם, שכתב, "נשי דידן נמי 
מברכין כו'. רצ"ל תפלה קצרה כזו, נשי נמי תוכלו לברך בע"פ בלילה. 
מחדש'  'ברוך  כדקאמרת  לברך  תוכלו  נמי  נשי  קאמר,  דהכי  נמי  אי 
ברכה זו בלא הזכרת השם, בטומאת לידתן ונדתן, אבל בודאי צריכה 
ברכה זו הזכרת השם, כדמסיק 'ברוך אתה ה' מחדש חדשים', וק"ל".

אולם יעוין מש"כ בפמ"ג בא"א כאן, דמשמע שאף בלא שם ומלכות 
אין להם לברך. ועי' גם מש"כ בשו"ת כתב סופר (או"ח סי' ל"ד, ד"ה 
שם  דבלא  משמע,  סנהדרין  ש"ס  דמסוגיית  "...אלא  המג"א),  והנה 
ומלכות תוכל לברך, אלא שלא נהגו לברך, שלא לשנות נוסח הברכה 

בשם ומלכות"17.

תשובה ל"כתב חידה"

."[ÔÂÚÓ˘ Ô·] Ï‡ÂÓÈ" :È‡ ÈÓ
„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ּוְבֵני ִׁשְמעֹון Ï≈‡ÃÂÓ¿È ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן 

ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ִׁשְמעֹון". שמות ו' ט"ו.

ÌÈ˜Ê‰ „Á‡Î È˙‡¯˜ – שימואל בן שמעון נקרא אף בשם 'נמואל', 

שהוא שמו של אחד הזקנים.
בני  משפחות  במנין  בקרא  כמפורש  נמואל,  בשם  גם  נקרא  שימואל 
ִמְׁשַּפַחת  ִלְנמּוֵאל  ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ִׁשְמעֹון  "ְּבֵני  י"ב),  כ"ו  (במדבר  שמעון 
החזקוני  וכתב  ַהָּיִכיִני",  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיִכין  ַהָּיִמיִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיִמין  ַהְּנמּוֵאִלי 
בדברי  יעויין  שמם,  את  ששינו  והטעם  ימואל",  הוא  "לנמואל.  שם, 
שינו את  נמואל,  רבים ממשפחת  ומתו  המלבי"ם שם שכתב, שמאחר 

שמם לימואל, ששינוי השם מבטל הגזירה.
ְנמּוֵאל  ִׁשְמעֹון  "ְּבֵני  נמואל,  כ"ד, שנמנה בשם  ד'  בדהי"א  וכן מצאנו 
ֶזַרח ָׁשאּול", וכתב הרד"ק שם, שנמואל הוא ימואל, והוסיף  ָיִריב  ְוָיִמין 
הרד"ק וביאר, "וכן תראה ברוב השמות בעברי, בשמות בני אדם ובשמות 
ופעמים  בשם,  שתים  או  אחת  אות  בחילוף  קופדים  אינם  כי  הערים, 
קוראים אותם בשני שמות שאינם דומים זה לזה, וקורא אותם במקום 

אחד בשם האחד, ובמקום אחר בשם האחר".
ונמואל הוא שמו של בנו בכורו של אליאב בן פלוא בן ראובן, כמפורש 
בקרא (במדבר כ"ו ה' - ט'), "ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹוְך ִמְׁשַּפַחת 
ְנמּוֵאל  ֱאִליָאב  ּוְבֵני  ֱאִליָאב.  ַפּלּוא  ּוְבֵני  ַהַּפֻּלִאי...  ִמְׁשַּפַחת  ְלַפּלּוא  ַהֲחנִֹכי 
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם...", ונמואל זה היה אחד משבעים איש מזקני העם שאסף 
כ"ד  י"א  (שם  בקרא  ג"ז  כמפורש  ונתנבאו,  הרוח  עליהם  שנחה  משה, 
- כ"ה), ואיתא בחז"ל שהם היו ששה ששה מכל שבט [מלבד ב' שבטים 
שהיו רק חמשה], ונמואל היה אחד מהזקנים הללו, בתורת אחד מזקני 
שבט ראובן, כדברי הילקוט בהעלתך תשל"ו ד"ה וירדתי [ונמנה שם לב' 

הדעות במנינם].

‡ÌÈ·ˆ‰ Ï˘ Ì‰ÈÁ – שימואל נקרא בשם נמואל, כנמואל בן אליאב, 
שהיה אחיהם הגדול של דתן ואבירם שנקראו נצבים.

כמפורש  ואבירם,  דתן  של  הגדול  אחיהם  היה  אהליאב  בן  שנמואל 
ָדָתן  הּוא  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ְנמּוֵאל  ֱאִליָאב  "ּוְבֵני  ט'),  כ"ו  (במדבר  בקרא 
ַוֲאִביָרם ְקִרוֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבֲעַדת קַֹרח ְּבַהּצָֹתם 

ַעל ה'".
ודתן ואבירם נקראו נצבים, כמפורש ג"ז בקרא (שם ט"ז כ"ז), "ַוֵּיָעלּו 
ֶּפַתח  ִנָּצִבים  ָיְצאּו  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ִמָּסִביב  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  קַֹרח  ִמְׁשַּכן  ֵמַעל 
שהם  ב',  ס"ד  בנדרים  חז"ל  ודרשו  ְוַטָּפם",  ּוְבֵניֶהם  ּוְנֵׁשיֶהם  ָאֳהֵליֶהם 
הם אלו שפגעו במשה ואהרן כשיצאו מפרעה ואמרו לו למה הרעותה 
ְוֶאת  ֶאת מֶֹׁשה  "ַוִּיְפְּגעּו  - כ"א),  כ'  לעם הזה, כמפורש בקרא (שמות ה' 
ַאֲהרֹן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם ֵמֵאת ַּפְרעֹה. ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם 
ֶחֶרב  ָלֶתת  ֲעָבָדיו  ּוְבֵעיֵני  ַפְרעֹה  ְּבֵעיֵני  ֵריֵחנּו  ֶאת  ִהְבַאְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוִיְׁשּפֹט 
ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו", "אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, כל מקום שנאמר 

נצים ונצבים, אינן אלא דתן ואבירם", וכפרש"י עה"פ שם.
עוד בענין נמואל, עיין בהערה18.

[בן  שאול  שמעון,  בן  נמואל  של  שאחיו   –  ‡˘  ÌÈ·¯  ˙ÂÓ˘  ÈÁ‡
הכנענית], נשא שמות רבים, שחמשה שמות היו לו.

"ּוְבֵני  י'),  ששאול היה אחיו של נמואל, מפורש בקרא (בראשית מ"ו 
ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית", וכן (שמות ו' 
ט"ו), "ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה 

ִמְׁשְּפחֹת ִׁשְמעֹון".
ולשאול היו חמשה שמות, כדאיתא בסנהדרין פ"ב ב', "אמר רבי יוחנן, 
חמשה שמות יש לו. זמרי, ובן סלוא, ושאול, ובן הכנענית, ושלומיאל 

בן צורי שדי".
וטעם כל חמשת שמותיו אלו נדרשים שם, "זמרי, על שנעשה כביצה 
המוזרת. בן סלוא, על שהסליא עונות של משפחתו (ופרש"י, גרם שיזכרו 
על  שאול,  עונם).  אחר  ולדקדק  לחפש  גרם  אחרינא,  לישנא  ויספרו... 
כנען  מעשה  שעשה  על  הכנענית,  בן  עבירה.  לדבר  עצמו  שהשאיל 

(ופרש"י, זמה). ומה שמו, שלומיאל בן צורי שדי שמו".
והכי נמי איתא בתרגום יונתן בראשית מ"ו י' ששאול הוא זמרי ונקרא 

בן הכנענית, שעשה מעשה כנעני בשטים.
ויעוין במהרש"א בסנהדרין שם מה שהאריך לבאר האיך דרשו כן חז"ל, 
שהוזכר  האחרון  לשם  ובאשר  נשיא.  אותו  של  הם  שמות  אותם  שכל 
'שלומיאל בן צורי שדי', כתב המהרש"א, "לא ידעתי מה ידרשו בצורי 
שדי, דהא בין בני שמעון חשיב ליה לשאול בכל המקרא, והו"ל לכתוב 

שלומיאל בן שמעון".
לאריכות  זכה  שבהכרח  המהרש"א,  שם  מסיים  חייו,  לשנות  ובאשר 
ימים, "ודע דלפי הדרש צ"ל דלכל הפחות היה זמרי במעשה הזה בן ר"נ 
שנה, דהא חשיב ליה לשאול בן הכנענית מיורדי מצרים, ורד"ו שנה היו 
במצרים, ובשנת ארבעים ליציאתם נהרג זמרי, הרי ר"ן שנה, ואין זה תימה 
שהיה חיה כ"כ, כמו שפרש"י במנחות (ס"ד ב', ד"ה מרדכי) גבי פתחיה על 

הקינין שהוא מרדכי ועיין בתוספות שם (ד"ה אמר להו) ודו"ק".
ועי' מה שכתבנו עוד בענין שלומיאל בן צורי שדי, בגליון פ"ז, פרשת 

שלח תשס"ט, בפתרון לכתב חידה.

Ú˘ ‰˘ÚÓ· ‚¯‰Â˘‰   ששלומיאל, אחיו של נמואל בן שמעון, נהרג 
במעשה שעשה, שחטא עם המדינית.

ששלומיאל חטא עם המדינית, כמפורש בקרא (במדבר כ"ה ו' - י"ד), 
ְלֵעיֵני מֶֹׁשה  ַהִּמְדָיִנית  ֶאָחיו ֶאת  ֶאל  ַוַּיְקֵרב  ָּבא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ִאיׁש  "ְוִהֵּנה 
ֶאת  ֻהָּכה  ֲאֶׁשר  ַהֻּמֶּכה  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְוֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל...  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ּוְלֵעיֵני 
ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא ְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמעִֹני". ואיתא בסנהדרין (שם), 
היו,  עמו  שנעשו  מהנסים  אחד  בידו,  הרומח  עם  יצא  פינחס  שכאשר 
ישראל  כל  ראו  וכך  הרומח,  על  יחד  נשארו  המדינית  עם  ששלומיאל 

ששלומיאל חטא.
ובמעשה זה של החטא נהרג שלומיאל, כמפורש בקרא (שם ז' - ח'), 
"ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו. 
ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדקֹר ֶאת ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת 

ָהִאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה...".

‰ÌÈ·Â¯Ó ‰¯ÚÒ· ÌÈ˙Ó   שבני ובנות איוב שמתו בסערה, היו מרובים 
ממספר אחיו המיוחדים של ימואל בן שמעון, וכדלהלן.

הבכור,  אחיהם  בבית  ושתו  אכלו  כאשר  בסערה,  מתו  איוב  שבני 
כדכתיב באיוב א' י"ח - י"ט, "ַעד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר ָּבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך19 
ֵמֵעֶבר  ָּבָאה  ְּגדֹוָלה  רּוַח  ְוִהֵּנה  ַהְּבכֹור.  ֲאִחיֶהם  ְּבֵבית  ַיִין  ְוׁשִֹתים  אְֹכִלים 
ַרק  ָוִאָּמְלָטה  ַוָּימּותּו  ַהְּנָעִרים  ַעל  ַוִּיּפֹל  ַהַּבִית  ִּפּנֹות  ְּבַאְרַּבע  ַוִּיַּגע  ַהִּמְדָּבר 

ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך".
ובני איוב הללו, היו אחיו מן האם של ימואל, שהיה בנה של דינה, 
שהרי שמעון נשא לאשה את דינה, שדינה לא רצתה לילך מבית שכם, עד 
ששמעון נשבע לה שישאנה, כדאיתא בב"ר פ' י"א ועוד. ומנישואין אלו 
של שמעון עם דינה, נולדו להם חמשת בני שמעון, כדאיתא בספר הישר 
לאשה,  אחותו  דינה  את  לקח  אחיו  "ושמעון  קפ"ו),  (עמ'  וישב  פרשת 

ותלד לו ימואל וימין ואהד ויכין וצוחר20, בנים חמשה" 
ודינה נישאה לבסוף לאיוב, כדאיתא בב"ב ט"ו ב', "איוב בימי יעקב 
היה ודינה בת יעקב נשא". והכי נמי איתא בתרגום איוב ב' ט', "ותאמר 
לו אשתו" - "ואמרת ליה דינה איתתיה". נמצא שבני איוב היו אחיהם 
מן האם של חמשת בני שמעון ודינה. וע"ע מה שהארכנו בכ"ז בגליון נ"ב 

לפרשת מטות תשס"ח בפתרון כתב חידה.
איברא, שכל זה הוא דלא כדאיתא בב"ר פ' י"א, ששאול היה בנה של 
דינה, ולא להיפך, ומה ששאול נקרא 'בן הכנענית', והיינו שדינה נקראת 
"אמר  שם,  דאיתא  לכנעני,  שנבעלה  מחמת  זאת  כנענית,  היא  כאילו 
לה  שנשבע  עד  חרפתי,  את  אוליך  אנה  ואני  (דינה),  אמרה  הונא,  רב 
שמעון שהוא נוטלה, ההוא דכתיב ושאול בן הכנענית, בן דינה שנבעלה 
ע"ו  בב"ר  המהרז"ו  בפירוש  [ועיין  י'  מ"ו  בבראשית  וכפרש"י  לכנעני". 
ט', ושם פ' י"א, שדעתו, שהמדרש ששמעון נשאה, חולק עם המדרש 

שאיוב נשאה].
נשאו  י', שכתב, שלמרות שכל השבטים  מ"ו  ועיין באב"ע בראשית 
אך שמעון  ומדיניות,  אדומיות  מצריות,  ארמיות,  האומות,  מכל  נשים 
בתורת  הכתוב  הזכירה  ולכך  כנענית,  אשה  שנשה  כהוגן,  שלא  עשה 
גנאי21. ולכך גם הזכיר מיתת ער ואונן, בעבור היותם בני כנענית, וכעי"ז 

כתב בחזקוני.
ובעיקר הדבר היאך נשא שמעון את דינה שהיא אחותו מן האב והאם, 
נתקשו בזה רבותינו, דהלא אף לבן נח אחותו מן האם אסורה כדאיתא 

בסנהדרין נ"ח א', יעויין בהערה שהארכנו בזה22.

שהיו  אלו  ימואל,  של  המיוחדים  שאחיו     ÌÈ„ÁÂÈÓ‰  ÈÁ‡  ¯ÙÒÓÓ
אחיו גם מאב וגם מאם, בני שמעון ודינה, היו רק ארבעה. ימין, אהד, 

יכין וצוחר.
שארבעה אלו היו אחי ימואל מאב ואם, מבואר לעיל באריכות.

כדאיתא  האם,  ומן  האב  מן  אחים  שהם  היינו  מיוחדים'  ו'אחים 
ביבמות (י"ז ב'), "יחדו. מיוחדים בנחלה, פרט לאחיו מן האם", ומבואר 
שם בהמשך הגמ', שזהו דוקא משום שנאמר בפסוק גם 'אחים', לכן סגי 
שהם אחים מן האב לבד, ולאפוקי אחים מן האם, אבל אם היה כתוב 
'יחדיו', "הוה אמינא דמייחדי באבא ובאמא", ונמצא שסתם לשון  רק 
אחים 'מיוחדים', היינו שהם אחים בין מן האב ובין מן האם, אלא אם 

כן היה כתוב רק 'אחים' סתם. 
ואילו אחיו למחצה של ימואל בן שמעון, אלו שהיו רק מן האם, 
וכנ"ל, הם היו מרובים מאחיו  ודינה, שמתו בסערה  בני איוב  שהם 
למחצה  אחיו  שהרי  מהאם,  וגם  האב  מן  גם  אחיו  שהיו  המיוחדים 
היו עשרים ואחד, שבעה הראשונים, כדכתיב (איוב א' ב'), "ַוִּיָּוְלדּו לֹו 
ִׁשְבָעה ָבִנים...", והם אלו שמתו כדכתיב שם, ועוד ארבע עשר בנים 
נוספים, שנולדו לו לאחר שעבר את כל ייסוריו ונסיונותיו, כדכתיב 
ַסר  (שם מ"ב י"ג), "ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים", ובתרגום שם, "ַוֲהוֹו ֵליּה ַאְרבְּ
ִנין", וכפרש"י שם, ואילו האחים המיוחדים היו רק ארבעה וכאמור  בְּ
[וזאת מלבד אחיו למחצה הנוסף שהיה אחיו רק מן האב, היינו שאול 
בן הכנענית בנו של שמעון שנולד מּבּוָנה, וכדלעיל בשם ספר הישר].

אחריו, כי תהיין לאיש וגו', וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך 
נסמכו פרשיות הללו".

ואפשר להוסיף לפי"ז, שלכך נתגלגל שפינחס יהא זה שיקנא לזמרי, 
מאחר שפינחס הוא מזרע לוי, דשמא היה זה כדי לתקן מה שלא מיחה 

זקינו לוי בשמעון בשעת מעשה, כשלקח את בונה משבי שכם.
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Ì‡‰Â, נתקשו בזה רבותינו, דהלא אף לבן נח אחותו מן האם אסורה 

כדאיתא בסנהדרין נ"ח א'.
במזרחי (בראשית שם) תירץ, דלמ"ד ששמעון נשאה, סבירא ליה כרבי 
עקיבא בסנהדרין שם, הסובר שבן נח מותר באחותו מן האם. וכעי"ז 

ביאר בגור אריה שם.
כל  קיימו  והשבטים  האבות  שהרי  להקשות,  הוסיף  אריה  הגור  אכן 
אחות.  נישואי  על  הקפידו  לא  והאיך  קדשם,  ברוח  שידעוה  התורה, 
ולכך ביאר, שכל מה שהאבות קיבלו על עצמם את התורה וקיימוה, 
עול  קבלת  בנפרד  עצמו  על  קיבל  אחד  שכל  גירות,  בתורת  זה  היה 
משפחה  יחוס  אין  וכאילו  שנולדו,  כתינוקות  כולם  היו  ולכך  תורה, 
וככל  קרוביהם  אינם  שהרי  הקרובים,  בכל  שמותרים  לענין  ביניהם 
אח ואחות עכו"ם שנתגיירו, דמדאורייתא מותר להם להינשא, שהרי 
הם כתינוקות שנולדו ואין ביניהם שום קשר ואינם יורשים זה את זה 
[רק רבנן גזרו שגרים אסורים באמם ואחותם, כדי שלא יאמרו 'באנו 

מקדושה חמורה לקדושה קלה'. ע"פ יבמות כ"ב א'].
ולפי"ז, כיון שהשבטים היו כתינוקות שנולדו, היו מותרים באחיותיהם 
אפילו מן האם, ותקנת רבנן האוסרת על גרים נישואין אלו, עדיין לא 
ומוסיף הגור  דינה.  ולכך לכתחילה הותר לשמעון לישא את  נתקנה. 
אריה, שזה אף טעם ההיתר שיעקב נשא ב' אחיות, ועמרם נשא דודתו, 

ויהודה יבם את כלתו.
'גר שנתגייר כתינוק שנולד',  דין  עוד הוסיף הגור אריה לחדש, שכל 
הוא רק באופן שהיה לאותו גר אפשרות להשאר בגויותו, או להתגייר, 
מוכרח  הוא  אם  אך  שנולד,  כתינוק  הוי  בדבר,  מחויב  שאינו  שכיון 
להתגייר, וכישראל שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית, אין להם דין זה, 
ועל כן, ישראל שנתגיירו בקבלת התורה, לא היה להם דין של תינוק 
שנולד, ולכך נאסרו בקרוביהם במתן תורה, וזה הסיבה שהיו ישראל 
בוכים באהליהם, שהיו צריכים להפרד מנשותיהם האסורות להם ע"פ 
דין תורה, שכיון שהוכרחו, לא היה להם דין כתינוק שנולד, וממילא 

נשותיהם שהיו קרוביהם נאסרו עליהם.
ותרוץ נוסף מתרץ הגור אריה, שבני יעקב היו 'עם בפני עצמו', ובכדי 
הקודש  ברוח  להם  הותר  אחרים,  עמים  עם  להתחבר  יצטרכו  שלא 

אותם  להם  התיר  עריות,  להם  שאסר  רוה"ק  שאותו  מתוכם.  לישא 
'הפה שאסר  כעין  זה סותר לתורה, אלא הוא  ואין  נישואין,  למטרת 
הוא הפה שהתיר', נותן התורה שאסר, הוא שהתיר להם באופן הזה. 
ָאַמְרִּתי  "ִּכי  ג',  פ"ט  דתהלים  ב' מקרא  נ"ח  בסנהדרין  וכענין שדרשו 
ִיָּבֶנה. חסד עשה הקב"ה עם קין שהתיר לו אחותו". הכי  עֹוָלם ֶחֶסד 
נמי חסד עשה הקב"ה עם בני יעקב שהתיר להם אחיותיהם. והושווה 
וכפי  זו),  בהשוואה  הביאור  בדבריו  (עי'  הראשון  לאדם  יעקב  בזה 
שאדה"ר לא היתה לו אפשרות אחרת להשיא בניו, אלא עם בנותיו, 
ולכך הקב"ה הוליד עם כל אחד תאומה, כך אצל יעקב לא היתה לו 
אפשרות אחרת להשיא בניו אלא עם בנותיו, ולכך הקב"ה הוליד עם 

כל אחד ואחד תאומה. 
וכתב עוד הגור אריה, שזה פשוט שלא הותר ליעקב לישא עוד שתי 
אחיות  נושא  היה  ואם  לו,  שהותרו  אלו  רק  אלא  נוספות,  אחיות 
נוספות, הם היו באיסור. והיתר זה היה חלק מהתרי"ג מצוות, שאסור 
לישא ב' אחיות מלבד באופן שה' ציוה להדיא כן, ולכך יכל לומר לעשו, 
ב'  זו שלא לישא  "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". שאף מצוה 
אחיות קיים יעקב. וע"ע באריכות לשונו מה שביאר ענין זה בארוכה.

כל  את  קיימו  שהאבות  אמרו  שחז"ל  דמה  שם,  כתב  נוסף  ותרוץ 
התורה כולה, הכוונה על מצות עשה, ולא על מצות לא תעשה, דכפי 
ישראל  אם  למת,  להטמאות  כהן  על  אסרה  התורה  שכאשר  שברור 
הבורא,  רצון  קיים  ולא  בדבר  מצוה  שום  לו  אין  מלהטמאות,  ימנע 
משא"כ אשה המקיימת מצוות לולב, שיש בידה מצוה, וכפי שהאריכו 
הוא, שמצות  בין הדברים  וההבדל  ב'.   - א'  צ"ו  בעירובין  הראשונים 
עשה הוא קנין מעשה, לכך כאשר אדם עושה את המצוה הוא כאילו 
שלא  היא  שהמצוה  בל"ת  משא"כ  נצטווה,  שלא  אע"פ  אותה  קנה 
יעשה מה  וכל פעולת המצוה היא שלא  לעשות, אינו קונה מאומה, 
שאסר עליו הבורא, וכל שלא אסר עליו הבורא מאומה, אין לו שום 

ענין להחמיר על עצמו בזה, אלא אדרבה הדבר יחשב לו לגריעותא.
כל  את  קיימו  אברהם]  [מלבד  שהאבות  מה  שכל  לבאר  יש  ולפי"ז 
התורה, הכוונה על מצות עשה, שלמרות שעדיין לא נצטוו, קיימו את 
רצון הבורא. אך לגבי מצות לא תעשה, אין בזה ענין לעשותם, ולכך 
איסורי ערוה שהם בלאו וכגון נישואי אחותו מן האם, אין בזה ענין 
לקיימם, ולכך נשא שמעון אחותו, ויעקב ב' אחיות, ועמרם כלתו [מלבד 
באברהם שאצלו היה אף קיום מצות ל"ת, כדאיתא בקידושין פ"ב א', 

כיון שאצלו היה ענין מיוחד בזה, וכפי שמבאר שם הגור אריה].
ב'משכיל לדוד' (לרבי דוד פרדו זצ"ל, בעל ה'חסדי דוד' על התוספתא, 
בבראשית שם), הביא ב' ביאורים נוספים לטעם היתר שמעון לישא 

דינה שהיתה אחותו מן האם, למרות שקיימ"ל להלכה כמ"ד שאחותו 
אסורה.

א. ע"פ מה שאמרו חז"ל (ברכות ס' א'), שע"י תפילתה של לאה הפך 
לכך  לזכר.  ואת העובר שבמעי רחל  לנקבה,  ה' את העובר שבמעיה 
"אזלינן בתר מה שהיה ראוי להיות, ודינה בת רחל מקריא", וא"כ אינה 

חשובה כאחותו מן האם, רק מן האב.
לצאת  הסכימה  לא  שדינה  וכנ"ל,  י"א,  פ'  בב"ר  דאיתא  מה  ע"פ  ב. 
משכם, עד ששמעון נשבע לה שישאנה, ולאחר שנשבע לה, כדי שלא 
תהיה שבועתו שבועת שוא, הוכרח לסמוך כמ"ד שבן נח מותר באחותו 
מן האם, היות והוא שעת הדחק, ומצאנו כדברים הללו שבשעת הדחק 

כה"ג, סומכים אף על דעה שלא נפסקה להלכה.
וב'באר בשדה' (לרבי מאיר דנאון זצ"ל, בבראשית שם), הקשה על ב' 
דאזלינן  בראשונה,  שכתב  מה  דלענין  לדוד,  המשכיל  של  תשובותיו 
בתר מה שהיה ראוי להיות, קשה, דמה בכך בזה שהיה ראוי להיות, 
מ"מ הרי דינה היתה במציאות בת לאה, ולא בת רחל, וא"כ אסורה 

עליו.
הוי שעת  לעבור על שבועת שוא  לענין מה שכתב שבכדי שלא  וכן 
הדחק, ולכך סמך על דעה שלא נפסקה להלכה, הלא כל דין זה הוא 
רק בדיני דרבנן, אבל בדאורייתא אף בשעת הדחק לא סמכינן, וכמ"ש 
ו'),  כלל  (כללים,  פשוט  גט  שבספר  עוד,  והביא  ג'.  בית  סוף  הרד"ך 
האריך בזה, שאפילו אם נאמר כן בדאורייתא, קשה מאוד להבין זאת, 
על  יעבור  ח"ו  שעי"ז  ועוד,  החמורה.  ערוה  לספק  יכנס  עי"ז  שהרי 
העיר  ועוד  עליה.  להישאל  שאפשר  שבועה  משום  וביאה  ביאה  כל 
בן  בכלל  אם  שנסתפק  ה"ז),  פ"י  (מלכים,  למלך  המשנה  דברי  ע"פ 
על  לעבור  יוכל  לא  זה  שמחמת  ופשוט  שבועתו,  לקיים  מחוייב  נח 

איסורים אחרים.
לכך תירץ בבאר בשדה, שלא הכוונה שה' הפך העובר שבמעי לאה 
לנקבה, והעובר שבמעי רחל לזכר, אלא ה' העביר את העוברים, וכפי 
שכתב המהרש"א בנדה ל"א א' ד"ה ואת, בשם הפענח רזא, וכן מוכח 
מדברי הפייטן ביוצר של ר"ה, "עובר להמיר בבטן אחות... סלוף דינה 
ביהוסף...". נמצא שיוסף אינו בנה של רחל, רק גדל ברחמה, וכן דינה 
אינה בתה של לאה, אלא רק של רחל, ולכך לא היתה דינה אחותו 
מן האם של ראובן, אלא רק מן האב, ואחות מן האב לכו"ע מותרת 

לבן נח.
וכתבנו שם  ויחי ע"א,  וע"ע מה שהארכנו בזה בגליון קמ"ט, פרשת 
במי  וכן  עמה,  התחתן  ומי  תאומה,  נולדה  מהשבטים  מי  עם  בענין 

נתחלפה דינה, וע"ע בצל"ח האחרון במסכת ב"ב שהאריך בסוגיא זו.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ספר ”כל בו“, הוצאה חדשה, ד“כ.

עוד  חמשה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”מכונת גילוח בהלכה“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”מגיד מישרים למרן הב“י וחידושי מהרי“ק עה“ת“ 

ארץ  יכסה  החושך  רבים,  בכוכבים  זרועים  השמים  מאוחרת,  לילה   ˙Ú˘
הגדולה  האוניה  סיפון  את  מאיר  הלבנה  של  החלש  אורה  רק  וימים, 
ובשקט שמסביב,  אפלערנערסטראכטער,  קלונימוס  עמד  בה  'אלבאקאר', 
חיים,  ומנוע האוניה, מחשב חשבונות של  בו נשמעים רק המיית הגלים 

כאשר פניו מביטים אל האופק, שכולו מים רבים.
ÏÂÓ עיניו הפקוחות לרווחה, עוברים לפניו המראות מהעיירה 'ווערפעלעט' 
ש"ס  לומדים  שזכו  אלו  בלומדים,  המלא  הקטן  הכנסת  בית  שבהונגריה, 
והפשוטים  או משניות,  יעקב'  ב'עין  שיעור  והאחרים, שומעים  ופוסקים, 

ביותר, קוראים קאפיטלאך תהלים.
Â„¯Ë˙ החיים היו קשים מנשוא, פרנסתו הדחוקה בלאו הכי, כרוכל המחזר 
העולמית,  המלחמה  פרוץ  עם  לאחרונה  הופסקה  והעיירות,  הכפרים  בין 
לא היה בידו לחם לפי הטף, והמרדף היומיומי הקשה מול כמה פרוסות 
לחם, נטלו את כל כוחותיו, עד שבסיומו של יום מפרך נוסף, בקושי היה 
משרך את רגליו אל עבר בית המדרש, שם לצערו היה לומד בקושי ובעיקר 

מתנמנם באחד מהשיעורים.
זלמן  ידי  על  לו  שנשלחה  הגדולה  המעטפה  כשהגיע  התחילו   ˙ÂÂÈÓ„‰
אחיו הצעיר, המתגורר ביבשת החדשה, בארץ החלומות והזהב 'אמריקה', 
שהכילה בתוכה, מכתב מרגש המספר על הצלחתו הכלכלית, והזמנתו לבוא 
אף הוא לשם, ובתוכו שמונה כרטיסי הפלגה, עבורו ועבור בני ביתו, יחד 
עם הבטחתו של האח, שידאג לו לפרנסה הגונה ומרווחת, שיוכל לגדל את 

בני ביתו ללא צרות ורדיפות, באופן היותר טוב.
ומדינה,  יבשת  באותה  הנעשה  על  האמת  הגיע  הרחוקה  להונגריה   „Ú
שאמנם לא רודפים בה את יהודיה, וזאת מהטעם שאין בה כמעט יהודים. 
החרות',  'פסל  למרגלות  הראשי,  בנמלה  בשעריה,  הבא  יהודי  כל  כמעט 
על  ומקבל  מצוותיה,  ומקיים  בתורה  כעוסק  'חירותו'  את  מעצמו  משיל 
'דולאר'  בשם  אשר  והמקומית,  החדשה  זרה'  ה'עבודה  את  לעבוד  עצמו 
וקיום  תפילה  טובים,  וימים  שבת  ממנו  המבטלת  זו  זרה  עבודה  מכונה, 

מצוות, ושאר מעלותיו כיהודי.
‡ÊÈ‰ נסיון קשה יותר, הרהרו באותם ימים קלונימוס ורעייתו, האם נסיון 
העוני והמחסור, יחד עם שמירת תורה ומצוות, או נסיון העושר והשפע, 

יחד עם התמודדות יומיומית בקיום כל מצוה ומצוה.
Î‡˘¯ היה נראה שכלו כבר כל הקיצים, פנה קלונימוס לרב העיירה וראש 
הישיבה, הגאון הצעיר רבי יוסף אשר הלוי פאלאק זצ"ל, הי"ד, ושטח לפניו 
את אשר בלבבו, האם יענה להזמנת אחיו, או שימשיך להתנסות בנסיון 

העוני.
מדינה,  לאותה  אסע  אני  אם  לרב,  קלונימוס  אמר  בטוח,  אני  אחד   ¯·„
לא  טוב,  ויום  שבת  חלילה  אחלל  ולא  ביתי,  בני  עם  יחד  לרעוב  אעדיף 
אכרע ברך ל'עגל הזהב', אתפרנס מקיבוץ נדבות, העיקר להשאר עבד נאמן 

לה' ותורתו.
‰¯· הסביר לקלונימוס, שחז"ל כבר לימדונו שגדול נסיון העושר מהעוני, 
כל  עם  כאן  לישאר  שעדיף  ודאי  תורה,  תצא  שמהם  עניים  בבני  והזהרו 
הכניסה  פני  על  רוחנית,  וצלמות  ציה  מקום  אל  נפילה  פני  על  הקשיים, 

למערבולת של נסיונות.
את  שקיבל  נראה  ולא  ליסוע,  קלונימוס  של  רוחו  שכלתה  הרב   ÔÈ·‰˘Î
דבריו, הוסיף ואמר, אם בכל זאת תחליט ליסוע לאותה מדינה, כפי הנשמע 
בדבריך, תזכור היטב את הבטחתך זו שהבטחת כאן, ואבקש ממך לתת לי 
שבת  שמירת  על  כפשוטו,  נפש'  'תמסור  שאכן  הדברים,  על  כף'  'תקיעת 
וקיום מצוותיה. לאחר נתינת 'תקיעת כף' עם כל משמעותה הנוראה, קיבל 

קלונימוס את ברכתו של הרב למסע הגורלי.
נשבה  כבר  שבאמריקה  והרוח  הסיפון,  על  עמד  שקלונימוס  זו,   ‰Ú˘·
על  הרב,  של  דעתו  את  נכון  אל  קלונימוס  הבין  האוניה,  נוסעי  בלבבות 
המניעה מהנסיעה, ו'תקיעת הכף' שביקש על העמידה בנסיונות. כבר כעת 
עליהם  השפיעה  המתירנות  שאוירת  יקרים,  יהודים  אלו  באותם  הבחין 
לרעה, שנמנעו מלהתפלל אתו במנין, שלא הקפידו על כשרות המאכלים 
המצב  מה  יודע  מי  בהפלגה,  רק  המצב  זה  אם  וחשב,  הרהר  שבאוניה, 

באמריקה עצמה.
·ÏÎ לילה, בשעה מאוחרת היה עולה אל הסיפון, בוחר לעצמו פינה נידחת, 
ובה היה פונה אל בוראו בתחינה ובבקשה, המלווה בדמעות שליש, שיתן לו 
כח לעמוד בנסיונות, ולא חלילה לאבד את אמונתו ויהדותו, את ילדיו ובני 
ביתו, אלא להקים באותה מדבר שממה, באמריקה הנוראה, בית אמיתי של 
תורה וקיום מצוות. בסיומם של התפילות והבכיות, היה שב רגוע לתאו 

שבאוניה, והולך לנום את שנתו.
היבשת  לעיניהם  היגלות  עם  האוניה  נוסעי  לכל  שהיתה  הרבה   ‰ÁÓ˘‰
מרחוק, פסחה עליו, ככל שהתקרבו החל ליבו לנקפו, מדוע הכניס את עצמו 
אל 'לוע הארי', בתוך יבשת הנסיונות, אך יחד עם זאת עודד את רוחו שבכל 

כוחותיו יעמוד בנסיונות הקשים.
ÌÚ ירידתו מהאוניה, כשאך ראה את אחיו הצעיר, שלא היה שונה מהרבה 
כמה  ולאחר  זלמן',  'הזה  בקרבו,  רוחו  נפלה  שם,  שהיו  הארץ  גוי  מיתר 
ימים, כשראה שאחיו, גם הוא רח"ל מבין אותם אלו ה'מחללי שבת קודש', 
הגדול  החם  מביתו  לצאת  ביקש  שבת,  במוצאי  ומיד  אימה,  עד  הזדעזע 
והמרווח, לעבור יחד עם בני ביתו, אל אחת מהחורבות הקרות והקטנות 

שהשיג.
‰È·˘˙ החדשה לא האירה לו פנים, הנסיונות היו עצומים, הוא התגלגל 
מעבודה לעבודה, בכל שבוע מחדש, לאחר שלא הגיע לעבודה בשבת קודש, 
פוטר מיד ביום שני, וכך סבל חרפת רעב קשה. זכרון 'תקיעת הכף' עמד 
זיכהו, שרעייתו  לו להמיר את מצבו הקשה, במיוחד שה'  נתן  ולא  מולו, 
ולא התאוננה על מצבם, אלא אדרבה,  אשת החיל, מעולם לא התלוננה 
עודדה אותו בכל עת ומצב, הזכירה לו תמיד את זכייתם הגדולה והעצומה, 
לה'  נפש  מסירות  חיי  לחיות  באיזור,  היחידיים  השבת  שומרי  בין  להיות 

ותורתו.
Á‡Ï¯ כמה שנים, בהם עמד קלונימוס בגאון בכל הנסיונות  הגדולים, גם 
גלי קשיים אדירים לא הטביעוהו בים החיים, והוא נשאר נאמן לשמירת 
התורה והמצוות, סייע בידו ה', להיות 'עצמאי', בחסד ה' עלה בידו לפתוח 
סנדלריה קטנה בקרן אחת הרחובות, בה יכל לעבוד ללא חשש חילול שבת 

ויום טוב, ובדוחק רב לפרנס את ילדיו.
È·'Ï˙ הספר הגויי', לא עלה בדעתו של קלונימוס לשלוח את ילדיו, ולכך 
נשלח  יום  ובכל  לגדול,  'יוסל' שכבר החל  בנם  נשארו הם בביתם, מלבד 
לכמה שעות אל ה'סנדלריה', שם בשעות הפנאי לימדו אביו קריאה וחומש, 
ושאר דברים שידע, ובשעות העבודה לימדו את רזי המקצוע, כך שתוך זמן 
קצר קלט את העבודה, והיה לאביו לעזר וסיוע, שתוך זמן קצר היו גומרים 

את העבודות לאותו היום, והיה להם זמן ללמוד יחדיו.

בית  אל  אביו,  עם  יחד  יום  בכל  הולך  היה  עשר,  כבן  והיה  גדל   ÏÒÂÈ˘Î
ובקיום  ה'  בדרך  ההולכים  שרידים  אותם  מתאספים  היו  שם  הכנסת, 
מצוותיו, ולומדים יחדיו שיעור ב'עין יעקב', ומעט 'משניות', ולאחריו היה 
קלונימוס נשאר עם יוסל, ולומדים יחדיו עד שיוסל היה נרדם. קלונימוס 
לביתו  חוזר  היה  בה  עד שעה מאוחרת,  ועוד,  עוד  היה ממשיך בתלמודו 
כשיוסל על כתפו, עייף מעבודתו, ומאושר עד אין קץ, על שזוכה ללמוד 

ולעמול בתורה הקדושה אף באמריקה הטמאה והחולית.
ועד  ליוסל שני חלומות, האחד, שיוכל ללמוד מהבוקר  היו  ימים   Ì˙Â‡·
שכולם  וידידים,  חברים  עם  יחד  קשה,  סנדלרות  עבודות  ללא  הערב, 
בשאיפה טהורה אחת כאביו, ילמדו בקדושה ובטהרה. והשני, שאם יגדל 
ויהא עשיר גדול, יקים מפעלים גדולים שיעבדו אך ורק בששת ימי בראשית, 
הגדולים  ומרווחיו  חששות,  בלא  אצלו  לעבוד  יוכלו  השבת  שומרי  וכל 
יתמוך בכל אותם משפחות מוסרי נפש לה' ותורתו, ובמיוחד יתמוך באותם 
'עמלי תורה', כפי שאביו מפריש מדולריו הבודדים, מספר 'סנטים' מכובד, 
ומעבירם לידי בני ר' דוד, אותו התלמיד חכם היושב בבית המדרש מבוקר 

עד ליל ולומד בהתמדה מעוררת השתאות.
חלומו  את  ממנו  הרחיקו  בסנדלריה,  יוסל  על  שעברו  הרבות   ÌÈ˘‰
הראשון, באותם שנים שגדל והתבגר והיה לאיש, אביו סבל רבות ממחלות 
לעמוד  הוכרח  שיוסל  כך  בסנדלריה,  לעבוד  כמעט  יכל  ולא  ומכאובים, 
לבית, לתשלומי  פרנסה  להביא מעט  בכדי  ולעבוד במקומו,  על משמרתו 
שכירות על החורבה הקטנה שהתגוררו בה, ועבור מזון לכל בני המשפחה.

‚Ì בשנים אלו, הקפיד יוסל על 'קלה כבחמורה', כל מה שידע, קיים ועשה, 
וזאת מלבד מסירותו לקביעת עיתים לתורה, גם כאשר לא ידע מהיכן יהא 
או  לקנות  בא  שלקוח  קשה  נסיון  בפני  ועמד  ארוחותיו,  לקניית  כסף  לו 
לתקן משהוא, הוא לא 'שבר' את קביעותו, הוא לא איחר לתלמודו, אלא 
הגמרא  בלימוד  נפשו  את  משביע  כאשר  לתלמודו,  ואץ  החנות  את  סגר 
מנחם  ר'  עם  לו  שהיה  חוויתי  ובלימוד  ששמע,  בשיעורים  ומשניות 
תלמודו  על  ששקד  המקומיים,  מהאברכים  אחד  לעבעדיקאויסלערנער, 

באותו בית מדרש, שהיה לו למורו ורבו ואף לידידו.
אשת  זיווגו,  את  ומוצלחת  טובה  בשעה  מצא  יוסל  ועברו,  נקפו   ÌÈ˘‰
חיל יראת ה', שאבותיה אף הם זכו ושמחו למסור את נפשם למען קיום 
התורה והמצוות, והקים יחד עמה את ביתם, בית נאמן לה' ותורתו, כאשר 
שאיפתם העיקרית היא, לעשות רצונו בלבב שלם, ולגדל את בניהם לתורה 

לחופה ולמעשים טובים.
יוסל מזמן החליף את  ·ÒÁ„ ה' עליו הלקוחות התרבו והסנדלריה גדלה, 
אביו לחלוטין, הוא ניהל בגפו את ה'עסק', ובאוירה המיוחדת שב'אמריקה', 
שהכל בגדול ובענק, החל לגדול ולהוסיף עובדים ומכשירים נוספים, וכאשר 
הרווחים בסייעתא דשמיא גדלו וצמחו, הצליח לחסוך סכום נכבד, בו רכש 
מפעל כושל לייצור נעלים, ובנסיונו הרב בתיקונם ושיפוצם, החל בייצור 
נעלים מיוחדות המאריכות ימים, יחד עם אחריות לשנתיים, בהם תוקנו 

כל פגם וקרע.
לרחוק,  הגיע  נעליו  טיב  ספורות התבסס מפעלו, שמעם של  שנים   ÍÂ˙·
הוא החל לקבל הזמנות רבות, ובסייעתא דשמיא זכה, שהצבא האמריקני 
החל להזמין במפעלו את מאות אלפי נעליהם אשר נזקקו להם בכל שנה. 
כמובן שמכח הזמנה זו רכש מפעלים נוספים, צירף מאות עובדים נוספים 

והחל להתעשר.
Â¯˘ÂÚ גדל עוד ועוד, כאשר מדינות נוספות החלו להצטרף לקהל לקוחותיו, 
ובמיוחד שלמעלת חוזקם של נעליו הצטרפו גם יושרו המיוחד, שלא ניסה 
כלל לרמות או 'לעגל פינות', אלא דאג שהכל יעשה בצורה הטובה ביותר, 

עם חומרי הגלם המשובחים.
ÏÎ אותה תקופה, ידוע ידעו כולם שמפעליו סגורים בשבתות וימים טובים, 
וזאת מלבד מה שהשתדל מאד לקבל לעבודה עובדים יהודיים, שומרי תורה 
ומצוות, שיוכלו להמשיך בתורתם ושמירת מצוותם, בלא לכרוע ברך ל'עגל 

הזהב הדולרי', שמחולות רבות נעשו סביביו באותם השנים.
ימים  באותם  שסייע  מה  מלבד  בשלימות,  יוסל  קיים  השני  חלומו   ˙‡
ב'יצירת  הואיל  עוד  קודש,  לחלל שבת  בלא  לעבוד  פועל שרצה  כל  בידי 
וזאת מלבד  ישראל,  ובמועדי  מצב' שיתכן מפעל מצליח הסגור בשבתות 
לאלמנות  ולאביונים,  לעניים  שבקדושה,  דבר  בכל  הנכבדות  תמיכותיו 
ויתומים, ובמיוחד, האהוב עליו עד מאוד היה, לתמוך בעמלי תורה, באותם 
אלו שזנחו מאחרי גבם 'עולם הזה' ונטלו על עצמם 'עול תורה', ובמסירות 

נפש עילאית, עמלו ועסקו בתורה יומם וליל.
·ÏÎ פעם שהיה שולח את נדבתו לאותם עמלי תורה, היה מעלה בזכרונו 
את דברי אביו, איך שסיפר לו על כ"ד מתנות כהונה, על השמחה הגדולה 
בה מרגיש יהודי שהשקיע כוחות רבים במשך שנים רבות, החל מנטיעת 
האילן, ועד שרואה את פירותיו, ואותן פירות ראשונים מעלה לירושלים 
ולאחריהם  ביכורים',  ב'מצות  הכהנים  בפני  להגישם  ובריקודים,  בשמחה 
מביא בשמחה לכהן וללוי את תרומותיהן ומעשרותיהן, שאין מאושר יותר 
ממנו, כך עלינו להרגיש בבואנו ליתן את תרומותינו לאותם עמלי תורה, 
לאותם 'שבט לוי', שהוא כל איש ואיש מבאי עולם אשר נדבה רוחו אותו 
והבין מדעו להבדל לעמוד לפני ה', לשרתו ולעובדו, לדעה את ה', והלך ישר 
כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל צואריו עול החשבונות הרבים אשר בקשו 
בני האדם, שכבר פסק עליו הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שנתקדש 
קדש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה בעה"ז 

דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים וללווים.
'קופה  להקים  חלומו,  את  להשלים  יוסל  חשב  אביו,  על  השבעה   ÈÓÈ·
מרכזית' על שם אביו היקר ז"ל, שמטרתה העיקרית תהיה לתמוך בעמלי 
התרומות  את  לשלוח  רוצים  שהיינו  כמו  ביותר,  המכובד  באופן  תורה 
וגורלם, אולי  ומעשרות לכהנים וללויים, באופן זה, שנייקר את תלמודם 

נזכה ש'לעתיד לבוא' נוכל להביט מרחוק בחלקם ובזיו פניהם.
Á‡Ï¯ שיוסל קם מה'שבעה', פנה אל הרב שליט"א, פרש לפניו את תוכניתו, 
וביקש ממנו שיורה לו את הדרך אשר ילך בה, ואת המעשה אשר יעשה, 
האם רק כוונותיו רצויות, או אף מעשיו. הרב שמח למשמע אוזניו, עודדו 
תורה',  ל'דעת  מכוון  הוא  היאך  מתפעל  שהוא  לו,  ואמר  רבים,  בדברים 
ובמיוחד  ביותר,  החשובה  הצדקה  את  ועמליה,  תורה  בהחזקת  הרואה 

כשהיא נעשית באופן מכובד.
להקים  בכדי  ביותר  הטוב  המקום  לדעתי,  ואמר,  שליט"א  הרב   ÛÈÒÂ‰
'פרוייקט' שכזה, הוא 'ארץ הקודש', שבצדקות ששולחים לשם, יש בנוסף 
מלבד  וזאת  עירך,  כעניי  הנחשבים  ישראל  ארץ  עניי  של  המעלה  את  גם 
התמיכה בעמלי תורתינו הקדושה בארץ הקודש, שקדושת הארץ מוסיפה 
ומצוה רבה  'אביונים מהודרים',  גם, שרובם  רבות לדרגתם העצומה, מה 

ומיוחדת לסייעם ולהחזיק בהם.

ÂÚ„ באותו הערב פנה יוסל אל ר' מנחם, רבו וידידו משכבר הימים, שעלה 
לארץ הקודש, לעסוק בה במסירות נפש בתורה הקדושה, וביקשו שישדך 
בינו לבין 'אברך בן תורה', הגון וישר, נמרץ ומסור, אשר יוכל לשמש כ'גזבר 
נאמן' שעל פיו ישק כל דברי החלוקה, היודע להוציא לאור 'פרויקט' גדול זה 

של 'חלוקה' מסודרת בערבי החגים, וגם 'מדי חודש בחדשו'.
על  לו  כשסיפר  ובמיוחד  ידידו,  יוסל  קול  את  לשמוע  שמח  מנחם   '¯
גדול',  'גביר  יוסל  תוכניתו המיוחדת, שממנה הבין מנחם, שעל אף היות 
רצון  לעשות  ורצונו  מגמתו  שכל  הימים,  כבאותם  וישר  הגון  נשאר  הוא 

אבינו שבשמים.
גוטערמאכער, אברך  זרובבל  ר' מנחם עד שמצא את  ·ÌÈ¯Â¯È רבים בירר 
מתאים שינהל את כל ה'פרויקט' הגדול, ושידך בינו לבין יוסל ידידו. בעבור 
בראש  לעמוד  הזכות  את  מנחם  לר'  להעניק  יוסל  ביקש  שדכנות'  'דמי 

הקופה של צדקה.
ר' מנחם  ובביתו של  ליום אחד לארץ הקודש,  יוסל  זמן קצר, טס   ¯Á‡Ï
בדבר  תוכניותיו  את  יוסל  להם  הסביר  בו  המשולשת,  הישיבה  נערכה 
התרומה  את  מקבל  אשר  תורה  בן  ואברך  יתכן  לא  אמר,  וכך  החלוקה, 
ככהן וכלוי, יצטרך להתבזות כעני, להמתין ולעמוד ב'תור' ארוך, ולבסוף 
לצאת עם כמה שקי תפוחי אדמה גזר ובצל, אין זה מוסיף ל'כבוד התורה 
ולומדיה', לדעתי, אופן חלוקה הנאות הוא, שכל אברך יקבל מעין 'פנקס 
צקים' בסכום נקוב, בהם יכול לרכוש פירות וירקות באחת מעשר חנויות 
שבהסדר, ביגוד לו ולילדיו בעשר חנויות ביגוד שבהסדר, וכן לגבי הנעלה, 

כלי בית ומוצרי מזון.
לרכוש  יש  מרובה,  והמלאכה  הזמן קצר  יוסל,  כבר מאחרינו אמר   ‰ÎÂÁ
במהרה מקום קטן שבו שני חדרים, שלתקופה זו ישמשו כמשרד ל'קופה 
רשימות  בהכנת  פקידים  יעבדו  בה  כבוד',  בדרך  תורה  לעמלי  של תמיכה 
הזכאים, מספר ילדיהם, וכל הנצרך, כאשר בד בבד יש לסכם על הדבר עם 
עשר חנויות בכל תחום שיכבדו את הצקים שלנו, ולאחריהם להדפיס צקים 
הבעל"ט,  ניסן  חודש  בתחילת  החגים,  ימי  ובהתקרב  הנקובים,  בסכומים 
להזמין את ראשי המשפחות, כל חמשה לחצי שעה, שיבואו כל אחד, יוודאו 
שאכן הוא המדובר, ויתנו לו בדרך כבוד מעטפה עם הצקים, שיוכל להתחיל 
בקניותיו בו ביום, כך שיתקיים בהם ענין שמחת הרגל כשאלת התנא 'יכול 

מראש חודש'.
ÂÚ„ באותו יום רכש יוסל 'אחת מחורבות ארץ הקודש', הושיט לזרובבל צק 
פתוח על חשבונו לכל צרכי שיפוץ המקום, כדי שיהא נעים להכנס לשם, 
וצק נוסף עבור כל ההוצאות הראשוניות שיהיו לו, ברכישת ריהוט וציוד 

למשרד, שכר הפקידים והדפסת הצקים וכל הנדרש.
Ï··Â¯Ê התברר כבחירה נכונה, תוך כחודש המשרד כבר עמד על תילו, נראה 
כחדש ממש, מרוהט בכל הנדרש, ממוזג כולו, גם בחדרים וגם במסדרונות, 
הקודש,  עבודת  בעבודתם,  כבר  החלו  הענין,  לצורך  שנשכרו  והפקידים 
את  יקבלו  זו  שבשנה  תורה  עמלי  משפחות  אותם  של  הרשימות  בהכנת 

כל צרכם ומחסורם.
הצקים  את  שיכבדו  תחום,  לכל  חנויות  עשר  עם  זרובבל  סגר  בבד   „·
יוכלו אותם המשפחות לרכוש את כל אשר צריכים,  שימסרו להם, בהם 
לשמחה  להגיע  ויצליחו  וירקות,  פירות  ומזון,  בית  כלי  והנעלה,  ביגוד 

מושלמת ביום טוב.
‰Â·Ú„‰ הקשה ביותר היתה, ההכרעה בדבר איזו משפחות לכלול בזכאים 
לקבלת 'פנקס הצקים', ואיזו משפחות לדחות, זרובבל ראה שאין לו את 
הכלים בכדי להכריע בשאלה קשה זו, ולכך פנה לר' מנחם, שהקים בי"ד של 
שלשה תלמידי חכמים מופלגים, שהכריעו על פי 'דעת תורה' מי יהיו אותם 

חמש מאות המשפחות שיקבלו לאותו החג את פנקס הצקים.
Á‡Ï¯ שנתקבלה ההכרעה, הכינו זרובבל וצוות פקידיו את פנקסי הצקים 
על  להם  והודיעו  ילדיהם,  מספר  לפי  המתאימים  בסכומים  משפחה  לכל 
תאריך ושעת החלוקה, בה יוכלו לבוא ולהזדהות ולקבל באופן מכובד וללא 

תמורה את הפנקסים.
וחזרו  הודו  כזו,  מכובדת  בחלוקה  מורגל  היה  שלא  התורה  עמלי   ¯Â·Èˆ
והודו לזרובבל שמלבד התמיכה המכובדת שנתן להם, הנותן להם אפשרות 
לרכוש כבני מלכים את כל הנצרך לבני ביתם, החל מהלבשה והנעלה, ועד 
למוצרי מזון וכלי בית, הם מודים במיוחד על האופן בו הוא ניתן, בכבוד 

גדול כיאה למי שמעריך תורה.
ביקש  בו  נוסף,  לביקור  בהפתעה  יוסל  הגיע  ה'חלוקה'  של  האחרון   ÌÂÈ·
לראות איך הדברים מתנהלים, האם אכן הכל נעשה על הצד היותר טוב, 
ולכך החנה את רכבו בסמוך למקום  לו,  שכל אחד מתקבל בכבוד הראוי 
החלוקה, וישב בתוכה בחושך, כך שיכל לראות היאך כל כמה דקות נכנס 

יהודי, ולאחר זמן קצר יוצא שמח וטוב לב, כשבידו מעטפה.
·ÓÂÈÒ‰ של החלוקה נכנס יוסל למשרד, וביקש אף הוא לקבל מעטפה עם 
פנקס, כשראהו זרובבל נבהל לרגע, אך לאחר כמה רגעים נרגע ואמר לו 

בבת צחוק, "לצערי לא אוכל לתת לך מעטפה, שמך לא מופיע ברשימה".
·Â¯ÂÈÒ של יוסל במשרד, ראה איך שהכל מנוהל על הצד היותר טוב, היאך 
כל קלסרי ההוצאות רשומים בסדר ובדיוק, כל רשימת המקבלים חסויה 

ונעולה בכספת המקומית, וכל דבר נוסף שנבדק, היה מצוין ביותר.
ה'  ואינה  הנעשה,  את  ולבדוק  לבוא  מנחם  ר'  חשב  שעה  באותה   ˜ÂÈ„·
מנחם  ר'  בפני  לשבח  בדברים,  את  חסך  לא  יוסל  נפגשו,  הריעים  ששני 
את זרובבל על כל מה שראה, אך הוסיף ואמר, שלדעתו, דבר אחד נעשה 
כאן מתוך 'חוסר מחשבה', ואולי אף מתוך בזבוז. מדוע היה צריך להתקין 
כאן  קיבל  למקום  מהנכנסים  אחד  כל  הרי  למסדרון,  מיוחד  מזגן  במקום 
מתנה גדולה שאין כדוגמתה, וגם בעבורה בקושי היה עליו להמתין, אולי 
דקה אולי שתים, האם בשביל זה צריך להתקין מזגן, וכי לא די במאוורר 

פשוט, ובמיוחד שימי החלוקה אינם חמים כל כך.
‰˘Â·È ר' מנחם, אם יש תלונה בדבר, עלי היא ולא על זרובבל, אני אמרתי 
לו שיתקין מזגן מיוחד גם למסדרון, והסיבה היא שהיא גופא שאתה נותן 
לאותם עמלי תורה יקרים כל כך הרבה, וכמעט הם אינם צריכים להמתין 
זו  והנהגתי  מזגן,  הקצרה  המתנתם  עבור  שנתקין  הנותנת  היא  כך,  על 

למדתיה מרש"י בפרשת בא.
ÏÒÂÈ השיב לר' מנחם, חס וחלילה שאני מתלונן, אדרבה, כולי אסיר תודה 
הערתי  אך  וחשובה,  יקרה  כה  במצוה  אותי  שזיכיתם  על  ולזרובבל  לכם 
היתה בכדי לעורר על כך שאל תחשבו שאם אני נודב סכומי עתק לצדקות, 
ניתן גם לבזבז ממנו, חלילה, אלא יש לחשב בו כאילו היה כספכם, לעצמי 

אני כמעט לא מבזבז, בזבוזי העיקריים הם לעמלי תורה ויראה.
לנמל  עד  ארוכה  לטיסה  יוצא  אני  שעות  כמה  בעוד  ואמר,  יוסל   ÛÈÒÂ‰
חומש  עמי  אקח  ג'רסי',  ב'נוא  אשר  'לייקווד'  מגורי,  שבמקום  'נאווארק' 

רש"י ואנסה במהלך הטיסה למצוא את מקור הדברים להנהגתך.   
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תודת המערכת נתונה למשפחת בודנר שיחי', 
ששלחו לנו את הסיפור המתפרסם בשבוע זה.


